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INTRODUCCIÓ 

La situació productiva de Nissan a les seves fàbriques de Zona Franca i Montcada, passa per un període de 
baixes produccions, a causa de l’evolució en el mercat dels models que es venien fabricant a les seves 
instal·lacions. L’anunci de finalització de la fabricació del model Pulsar al mes de juny i l’anunci de la 
finalització de la producció de la NV200 Evalia al juliol d’aquest any ha fet que els volums de producció 
previstos en les planificacions de llançament d’aquests models hagin caigut en més de 80.000 d’unitats cada 
any. 

A aquesta situació hem d’afegir la previsió de finalitzar la producció de la NV200 de combustió a mitjans de 
l’any 2019 i l’evolució dels volums de producció de l’1Ton Pick-Up, que està per sota de les previsions, 
encara que s’hagi corregit en part amb acords comercials com el de Mercedes, no havent introduït el tercer 
torn, tal i com estava previst, al mes de setembre de 2018. 

En l’actualitat la fàbrica de Nissan Zona Franca està fabricant unes 25.500 unitats de NV200 a la línia 1 i 
unes 53.000 unitats de l’1Ton Pick-Up a la línia 2, amb un volum total de 78.500 unitats, que està molt per 
sota de les 200.000 unitats que la fàbrica té com a capacitat productiva de manera eficient, i que suposa un 
volum de saturació del 39,2%. 

 
Producció Zona Franca any 2018  

 
Productes Unitats 
 
H60 A (NAVARA) 30.660 
H60 B (MERCEDES X CLASS) 20.610 
U60 (RENAULT ALASKAN) 1.373 
X11 M (NV200) 12.012 
X12 K (eNV200) 8.772 
B12 L (PULSAR) 4.743 
Total 78.170 

 

A la fàbrica de Montcada el volum actual de saturació de la fàbrica és del 52,7% i s’estan estampant diferents 
peces pels productes següents: 
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Previsió producció Montcada any 2018 

Productes 
 

% 
 

 Destí 
 

H60 A (NAVARA) 29%  ZONA FRANCA 
H60 B (MERCEDES X CLASS) 19%  ZONA FRANCA 
U60 (RENAULT ALASKAN) 2%  ZONA FRANCA 
X11M (NV200) Y X12K (eNV200) 17%  ZONA FRANCA 
RENAULT KANGOO 13%  RENAULT 
INFINITY Q30 Y NISSAN LEAF 2%  NMUK 
F91 (CAMIÓN) 14%  ÀVILA 
B12 L (PULSAR) 4%  RECANVIS 

 

Aquests nivells de producció s’estan realitzant amb uns nivells d’ocupació que estan molt per sota dels 
compromisos adquirits en els diferents plans industrials. Actualment la plantilla de les dues fàbriques és 
d’unes 3.400 persones, tenint en compte que a més de la pròpia fabricació, a Barcelona tenim un del dos 
centres de NTCE que Nissan té a Europa, on es desenvolupen treballs d’I+D+i per tota l’aliança per 
PowerTrain, motors i vehicles. També hi ha un departament de compres que dóna suport a totes les 
fàbriques de l’aliança. 
 
Plantilla Zona Franca i Montcada 
 

Departaments Persones 

Producció 1.921 

NTC-E 292 

Compres 90 

Resta 868 

Temporals 212 

Total Plantilla Nissan 3.383 

Subcontractats 710 

 

En un moment d’impàs productiu, en la natural renovació de models a produir, i amb la voluntat de guanyar 
capacitat productiva de manera estructural a les fàbriques de Nissan a Barcelona, entenem que s’ha de 
desenvolupar la confecció d’un pla estratègic, què més enllà de la designació de nous models per la fàbrica, 
orientin l’estratègia productiva a les fortaleses i oportunitats que tenim en un moment de transformació 
productiva, tecnològica i comercial del sector de l’automoció i de l’aliança Nissan-Renault en particular. 
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D’ON VENIM 

 
La situació actual ha estat precedida de tres moments estratègics a l’última dècada a Nissan. 

 La reestructuració iniciada el 2008 i acordada el 2009 amb un pla industrial. 
 L’acord de competitivitat del 2011 amb l’adjudicació del l’1Ton Pick-Up. 
 L’acord del 2013 amb l’adjudicació del Pulsar i la producció del l’1Ton Pick-Up per al mercat de l’Orient 

Mitjà. 
 

 

Els tres acords contemplaven compromisos de la direcció de la multinacional amb les plantes de producció 
i les persones que hi treballaven, i dels treballadors/es amb els costos i l’organització del treball per 
aconseguir competitivitat i guanys per a la multinacional. Des de mecanismes de flexibilitat de jornada, de 
productivitat, nous salaris d’ingrés així com nous esforços dels treballadors, passant per compromisos de 
volums de producció, models i nivells de contractació i ocupació estable, que suposaven un creixement de 
l’empresa en força de treball. La Nissan es va comprometre a incrementar la plantilla amb la contractació de 
1.000 persones, cosa que encara no ha complert. 

Les principals mesures que els treballadors/es van assumir en les diferents negociacions, per contribuir a la 
construcció d’un present i un futur per les fàbriques de Zona Franca i Montcada han estat les següents: 
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 Noves mesures de flexibilitat 
‐ Convocatòria de 15 dissabtes obligatoris per torn i any. 
‐ Creació d'una borsa d'hores per treballador de +25 / -25. 
‐ Bossa de 32 hores de flexibilitat a l'any per treballar de 22 a 23 hores de manera 

obligatòria. 
 

 Conceptes salarials 
‐ Salari d'ingrés de sis anys (61,5% el primer any). 
‐ Salari de referència del 80%, vinculat a formació. 
‐ Des de l'any 2016 increments per sota de l'IPC. 
‐ Eliminació dels 2000 euros d’indemnització als treballadors temporals. 

 
 Mesures organitzatives 

‐ 3 dies d'excés de jornada passen a la bossa col·lectiva. 
‐ Augment de la jornada industrial a 226 dies. 
‐ Augment de la jornada individual a 220 dies (vinculat a producció). 
‐ Reducció de 2 minuts d'entrepà. 
‐ Augment de 3 minuts de la jornada diària en cada torn de treball. 
‐ Reducció de 2 minuts en les pauses. 
‐ Posada en marxa d’un corredor de vacances, vinculat a produccions. 
‐ Possibilitat de posar en marxa torns de cap de setmana. 

 
 Augment de les puntes de saturació al 120 MTM. 

 
 Penalització de les baixes per malaltia comuna. 

 
Hem de dir que els compromisos dels i les treballadores s’han complert de manera escrupolosa. Les mesures 
pactades es van incorporar al conveni col·lectiu, donant-li rang de llei i obligat compliment. En canvi, la 
direcció només ha complert en part els seus compromisos, que eren de caràcter polític; s’han fabricat els 
models compromesos, però no s’han complert els volums que justificaven l’aplicació de mesures laborals 
per millorar els costos. Això ha significat que els equilibris econòmics i socials que contenien els acords 
assolits quedaven trencats. No es va crear l’ocupació prevista als acords i no es van aconseguir els ratis de 
costos que garantien la competitivitat de la fàbrica, perquè no hi havia suficient volum per reduir els costos 
fixos de la planta.  
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Aquesta situació va significar una reducció de la rendibilitat dels beneficis, provocant una manca d’inversions 
comercials, tecnològiques i productives, que havia de ser el resultat coherent amb els nivells de millora que 
apuntaven els acords industrials i de competitivitat. L’avenç de la finalització del Pulsar és un clar exemple 
d’aquesta manca d’inversions que feien que el seu preu no fos competitiu al mercat. 
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QUIN ÉS EL CONTEXT ACTUAL 

El sector de l’automoció passa per un procés de transformació que camina des dels objectius del vehicle 
autònom, fins a la gestió de la mobilitat sostenible i el compromís amb el medi ambient. 

Estem veient els efectes que la regulació europea està provocant en el sector a nivell internacional en relació 
al dièsel. El canvi de tendència en el consum del mix dièsel-benzina ha provocat crisis productives a gairebé 
totes les marques i està fent que es revisin les estratègies de les companyies per fer front a un canvi en el 
mercat en relació a un model de combustió cada cop més sostenible. Hem de veure com en els darrers 
salons de l’automòbil a nivell internacional prenen protagonisme projectes de combustions alternatives a les 
fòssils, elèctrics, hidrogen, híbrids....  

Això significa canvis profunds en el model de negoci i sobretot en la tipologia de plantes productives i 
productes a produir. 

És important que una fàbrica com la de Barcelona tingui la voluntat de posar-se a l’avantguarda d’aquest 
procés de transformació sectorial. Per això hem de definir en quin camp volem desenvolupar l’estratègia de 
futur de la planta, orientar les seves inversions i model de treball i gestionar el procés de transició per poder 
comptar amb els coneixements i experiència d’una plantilla que pot aportar valor afegit al futur productiu de 
Nissan a Barcelona. 

Una fortalesa a considerar és que Nissan Barcelona és l’única planta de producció de vehicles que Nissan 
té a la zona euro, una vegada el Regne Unit ha decidit marxar de la UE. Per les regles comercials, la 
seguretat jurídica de les inversions i el preu de la divisa, estar a la zona euro és un factor positiu que s’ha de 
posar en valor. És més segur i rendible realitzar les inversions en aquesta zona econòmica a Europa per la 
multinacional. 

La planta de Barcelona va ser pionera en la fabricació del vehicle elèctric amb la Nissan Evalia i és un 
referent en aquest segment per l’aliança Nissan-Renault a Europa i sobretot a la zona euro. 
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Barcelona és l’única planta del sud d’Europa que està situada al propi port de la ciutat, facilitant així les 
connexions logístiques, amb les repercussions en els costos de venda que té en positiu aquesta localització.  

 

 

Barcelona és centre i hub tecnològic a Europa i al món. La capacitat d’atracció d’inversions tecnològiques 
que està produint el Mobile World Congress, ha fet de Barcelona una ciutat de referència per a la 
investigació, el disseny i el desenvolupament tecnològic i la digitalització, que fa més eficient la necessària 
cooperació entre el sector tradicional de l’auto amb les empreses tecnològiques, per poder seguir competint 
en la nova era de l’automoció amb empreses com Google, Microsoft, etc... 
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NISSAN ZONA FRANCA I MONTCADA A L’ALIANÇA 

 
L’Aliança Nissan-Renault porta ja gairebé 20 anys en funcionament i s’ha anat desenvolupant 
progressivament avançant en les sinergies que totes dues companyies trobaven per guanyar penetració al 
mercat, millora dels seus processos, complementarietat de negoci i guanys en la cadena de valor de tot el 
procés productiu i de venda. 
 
En els darrers mesos han decidit avançar en el treball conjunt en l’àrea productiva, definint una organització 
conjunta que gestiona les estratègies productives de les dues marques. En aquest sentit, el President de 
Renault Espanya és també el vicepresident executiu d’operacions de fabricació de l’Aliança per tot Europa. 
Aquesta decisió la podem llegir en clau de pes representatiu en funció de la implantació d’una i altra empresa 
a la zona geogràfica. És evident que Renault té una implantació més potent que Nissan a Europa, és una 
empresa de matriu francesa i té un nombre de plantes productives molt superior a Nissan, sobretot a França 
i Espanya. 

En aquest nou període Nissan Barcelona ha de definir quin és el model de fàbrica que l’aliança pot encaixar 
en el seu univers productiu a Europa. Nissan Barcelona té unes fortaleses perfectament compatibles amb 
les diferents plantes de producció. 

 Nissan Barcelona és de les poques plantes de l’aliança a Europa que té experiència en la producció 
de cotxe elèctric. 

 Nissan Barcelona és l’única que té experiència en la producció de tot terreny. 
 Nissan Barcelona és la fàbrica que en relació capacitat productiva i nombre de diferents models a 

fabricar alhora, mostra més versatilitat i flexibilitat productiva d’Europa. 
 Nissan Barcelona està situada en una ciutat hub tecnològic. 
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SITUACIÓ DE LES FÀBRIQUES 

La gestió de les fàbriques de Barcelona en els últims anys no ha resolt un procés de caiguda contínua de 
volum de producció i no ha aconseguit un canvi d’estratègia comercial dels productes fabricats, contribuint 
al deteriorament de les instal·lacions i de la competitivitat de l’empresa. 

El nivell d’inversions que s’han realitzat en els darrers anys han estat vinculades als processos de producció 
dels models que s’han assignat (1 Ton Pick-Up, NV200 i Pulsar), però no han abordat les necessitats 
estructurals de present i de la transformació tecnològica de futur, necessària per consolidar la competitivitat 
de les fàbriques.  

Les inversions no han pogut adaptar la renovació d’una fàbrica que necessita d’un canvi de la seva planta 
de pintura, d’un allargament de les seves línies de producció, d’una redefinició logística de la planta, 
d’inversions ergonòmiques i productives i de la necessària introducció d’elements tecnològics, gestió del big 
data, connectivitat... i dels programes de formació dels treballadors/es perquè adaptin les seves experiències 
als nous coneixements en la indústria 4.0. 

A aquestes inversions hem d’afegir els ajuts que l’empresa ha obtingut aquests darrers anys des de la 
Generalitat i el Govern Central, que han finançat una part important d’aquestes inversions des del 2009. 

 Mitjançant el “Programa de Fomento de la Competitividad de Sectores Estratégicos Industriales” entre 
els anys 2009 – 2011, 102 M€ en ajuts, repartits de la següent manera:  

 
o Barcelona (93 M€) 
o Àvila (6,4 M€)  
o Cantàbria (2,6 M€)  
 

 Altres mesures de suport: 
 

o Pla PIVE: suport per l’adquisició de vehicles NISSAN de 42 M€. 
o Programes MOVELE: suport per l’adquisició de vehicles NISSAN per valor de 7,5 M€. 
o Pla MOVEA: a les convocatòries de 2016 i 2017 s’ha subvencionat l’adquisició de 162 

furgonetes e-NV200 i 366 turismes Leaf, el que ha suposat un ajut de 3,14 M€. 
 
Des de 2009 Nissan ha rebut ajuts de l’Estat, segons dades del Ministeri d’Indústria del Govern d’Espanya, 
un total de 154,64 milions d’euros. 
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Per altra banda, la Generalitat ha atorgat ajuts i préstecs a l’empresa del següent ordre: 
 
 
 
 

Òrgan 
 

Convocatòria 
 

Instrument 
  

Any  
 

Import 
Concedit  

 
DIRECCIÓ GENERAL 
D’INDÚSTRIA I ICF 

 
Projectes d’Inversió i 
desenvolupament industrial 

 
Préstec 

 
2017 

 
1.600.000 

 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I 
CONEIXEMENT 

 
Acord de Govern  

 
Subvenció 

 
2014-2015 

 
3.000.000 

 
DIRECCIÓ GENERAL 
D’INDÚSTRIA 

 
Plans de Competitivitat 

 
Subvenció 

 
2012-2014 

3.700.000 

 
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ 
UNIVERSITATS I EMPRESA 

 
Sectors estratègics / Acord 
de Govern 

 
Préstec 
 
Subvenció 
 

 
2010 

 
15.200.000 

 
1.600.000 

 
 
ACCIÓ 

 
Xarxa Connect-EU 

 
Subvenció 

 
2010 

 
13.200 

 
La Generalitat ha posat a disposició de Nissan pel desenvolupament de la seva activitat un total de 
25.113.200 €. 

El conjunt d’ajuts atorgats a Nissan des de 2009 entre les administracions central i autonòmica ha estat de 
l’ordre de 179.766.400€, un import important sobre el conjunt d’inversions realitzats per la companyia. Una 
mostra de l’aportació de la societat catalana i espanyola pel desenvolupament del negoci de Nissan al país, 
compromís social que ha de correspondre en responsabilitat per part de l’empresa amb la societat, 
començant pels treballadors i treballadores, tant de l’empresa principal, com de las subcontractes i 
proveïdors, així com el treball associat que depèn de l’activitat de Nissan al territori. 

Nissan en aquests anys, a causa de l’incompliment dels objectius productius previstos en els seus plans de 
producció, ha orientat la gestió del negoci a la reducció de costos per controlar la pèrdua de guanys que 
suposava la caiguda de produccions sobre la planificació prevista. 

Tot i així, la millora de productivitat ha recaigut en les persones treballadores, que en aquests anys han vist 
com el seu valor incrementava en relació al resultat operatiu de cada any. 
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(en milions d’euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vendes 2,358 2,972 2,859 2,666 2,575 2,251 2,810 2,690 

Despeses personal 245 
(10,4%) 

269 
(9,1%) 

274 
(9,6%) 

283 
(10,6%) 

303 
(11,7%) 

294 
(13,1%) 

306 
(10,9%) 

312 
(11,6%) 

Ebitda 
42 

(1,77%) 
109 

(3,65%) 
104 

(3,63%) 
62 

(2,33%) 
95 

(3,70%) 
132 

(5,88%) 
173 

(6,16%) 
26 

(0,1%) 
Número de vehicles 
produïts 

141.218 127.516 130.681 116.518 83.946 110.049 88.802 80.000 

 

Si mirem l’evolució de les dades anteriors, veiem com les accions pactades per la majoria del Comitè 
d’empresa  per millorar la competitivitat de la planta, destinades a fer una planta que preveia créixer en 
volum de producció, tal i com plantejava Nissan (cosa que no s’ha produït), sinó que també s'ha demostrat 
que la planta es competitiva en situacions de baixes produccions, millorant la seva rendibilitat contínuament 
i progressivament, arribant a doblar-se en termes relatius. Hem passat d’un 3,65% sobre una facturació de 
2,972 milers d’euros al 2012, a un 6,16% sobre una facturació de 2,810 milers d’euros al 2017. 

Si observem l’evolució de costos de personal, han augmentat progressivament de manera moderada en 
relació a l’increment del cost de la vida, fruit dels acords assolits entre empresa i treballadors, facilitant a 
més l’adaptació de la plantilla a les noves necessitats dels processos productius d’un sector que es 
transforma tecnològicament a una velocitat molt alta, fent que els centres de Nissan a Espanya  estiguin en 
condicions òptimes per assumir nous reptes amb totes les garanties, de coneixement, d’experiència, 
d’adaptabilitat, de talent i de competitivitat. La plantilla permanent a la planta ha passat d’un rati del 33,7% 
d’indirectes al 2011 al 38,4% d’indirectes al 2018, reforçant el perfil tècnic de la planta, tal i com veiem al 
quadre següent. 

 Evolució plantilla Zona Franca 
 

 2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

Total operaris indefinits 1.573 1.764 1.769 1.665 1.945 1.807 1.785 1.746 

Total empleats indefinits 1.028 1.024 1.014 1.110 1.123 1.170 1.239 1.195 
         
Total operaris temporals 428 445 321 727 707 206 269 106 

Total empleats temporals 18 23 41 56 72 32 70 64 

         
Total plantilla 3.047 3.256 3.145 3.558 3.847 3.215 3.363 3.111 

 

Aquesta situació de millora de la rendibilitat contínua, conjuntament a una plantilla que es va adequant a la 
realitat del sector, mantenint els ratis de competitivitat, necessita d’un projecte estratègic en la gestió de 
persones que, amb la necessària formació i transferència de competències entre generacions, consolidin un 
projecte que ja és d’èxit a les fàbriques de Barcelona. 
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QUÈ PROPOSEM 

La representació legal dels treballadors/es a Nissan Barcelona proposem un procés de negociació amb la 
participació de les administracions públiques a Catalunya i l’Estat, per definir un pla estratègic que 
desenvolupi les condicions industrials i laborals pel futur de la empresa a Catalunya. 

Aquest pla estratègic ha de tenir com a mínim la definició de les següents propostes: 

 
Inversions 

 La planificació i compromís de la d’inversions tecnològiques que adaptin les plantes a les necessitats 
d’un sector punter en la transformació de la indústria 4.0: 

o Modificació planta pintura. 
o Inversió en desenvolupament de la connectivitat dels vehicles. 
o Inversió en desenvolupament d’avenços en medi ambient 
o Gestió del big data. 

 
 L’assignació d’un pla d’inversions productives: 

o Augment de capacitat de les línies de producció. 
o Augment de capacitat dels pulmons de carrosseries. 

 
 Aprovació d’un pla d’inversions en la millora logística de la planta: 

o Adequació dels espais logístics. 
o Modernització de la maquinària. 
o Gestió de la mobilitat de mercaderies. 
o Gestió de la mobilitat de les persones. 

 
 Implementar un pla d’inversions ergonòmiques: 

o Modificació de les línies de producció adaptant l’ergonomia de les persones 
-Llocs de treball adaptats a l’alçada, al torç... 

o Plans de formació i criteris organitzatius per minimitzar la sobreexposició a moviments 
repetitius. 

o Polivalència. 
o Automatització sobreesforços 
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Pla estratègic per a les persones treballadores 

 Política d’ocupació estable 
o Política de contractació-itinerari temporal i estabilització contractes 
o Model de subcontractació i externalització-regulació criteris i definició condicions laborals 

 Revisar l’itinerari salarial de les persones contractades. 
 Solució de salari final. Resoldre diferencial 20% salari-20% jornada en formació 
 Canvi de model de classificació professional. 
 Canvi de model de promoció professional. Adaptar-lo al nou sistema de classificació professional 
 Pla de formació indústria 4.0 a tota la plantilla. Vinculació al sistema de classificació professional i 

al sistema de promoció. 
 

Volum de producció 

 Incrementar el volum de producció amb assignació de nous models 
o Models d’alt valor afegit 
o Models que diversifiquin la capacitat de producció 
o Volums per sobre de les 175.000 unitats/any 

 

Conveni col·lectiu 

 Adaptar al conveni els compromisos estratègics que corresponguin d’aquest pla estratègic. 
 Revisar criteris de reordenació de jornada vinculada a la producció, la conciliació i a la formació 

contínua 
 Introduir la perspectiva de gènere a tota la norma i a la política d’empresa. 
 Increment salarial que serveixi per a la millora del nivell adquisitiu.  

 


