
 
MANIFEST EN DEFENSA DE LES INVERSIONS AL SECTOR DE L’AUTOMÒBIL A LA 

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT 
 
 
 
La comarca del Baix Llobregat és una de les comarques més industrialitzades de Catalunya, on 
el pes del sector industrial dins del PIB comarcal representa el 22,16%, més elevat que en el 
conjunt de Catalunya, que se sitúa en el 20,35%. 
 
Aquesta forta presència del sector industrial es caracteritza per una elevada diversitat d’activitats 
econòmiques, tot i que per sobre de la resta destaca la concentració i especialització territorial de 
l’activitat de l’automòbil i indústries auxiliars. 
 
A aquesta forta presència industrial també cal afegir l’orientació de determinades activitats del 
sector serveis cap a activitats industrials, fet que fa augmentar la importància de la indústria al 
Baix Llobregat, situant-la com un dels motors més importants en la productivitat, i en la generació 
de riquesa i ocupació al territori. 
 
Aquesta realitat industrial i productiva de la comarca s’ha mantingut relativament estable, tot i la 
pèrdua de pes relatiu del sector industrial en les darreres dècades, gràcies al desenvolupament i 
la introducció de nous components tecnològics i de coneixement dins d’aquestes activitats 
industrials, aquestes millores en els processos productius han permès la seva adaptació a les 
noves demandes. Repte al que ha fet front evitant així una davallada important del sector.  
 
Un esforç col·lectiu que ha comptat amb la positiva i responsable actitud dels treballadors de 
l’empresa SEAT i els seus representats sindicals i de la direcció, fet imprescindible per encarar el 
retorn a la rendibilitat de la companyia, i que s’ha vist complementada amb l’actitud que també ha 
presidit les relacions laborals del sector auxiliar.  
 
A més del propi desenvolupament de les activitats econòmiques i de les empreses, també cal 
destacar com la comarca ha fet una aposta ferma per la defensa de la indústria, mitjançant el 
desenvolupament d’actius i recursos públics destinats a les seves empreses. Així, s’han posat en 
marxa tot un seguit de mesures i recursos cap aquestes activitats econòmiques promogudes i 
amb el suport de les diferents administracions públiques locals de la comarca, en coherència 
amb les polítiques desenvolupades pels diferents Governs de Catalunya. 
 
Per la comarca són de vital importància empreses tractores del sector de l’automòbil com la 
SEAT i la NISSAN, que concentren per si mateixes una producció econòmica i una generació 
d’ocupació realment importants pel Baix Llobregat i pel conjunt de Catalunya. Cal destacar el seu 
pes també com a generadores indirectes d’activitat econòmica, a través de les indústries 
auxiliars que són proveïdores. 
 
En aquest sentit, des de la comarca del Baix Llobregat es vol posar de relleu la voluntat de 
continuar donant suport i reconeixement al sector industrial, i més concretament al sector de 
l’automòbil, com a motor del creixement econòmic i la generació d’ocupació a la comarca. Una 
voluntat que ja va quedar de manifest amb l’aprovació el passat 17 d’abril de 2013 del “Pacte per 
a la indústria al Baix Llobregat” promogut pel Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 
 
 



Davant dels recents esdeveniments succeïts a l’empresa SEAT, aquest Consell Comarcal, i el 
seu Consell d’alcaldes i alcaldesses, volen: 
 

- Expressar el suport a l’existència de l’empresa SEAT en el territori i demanar a la 
direcció de la mateixa que es portin a terme les inversions previstes i anunciades per un 
valor de 3.300 milions d’euros, ja que conjuntament amb el esforç i el compromís 
desenvolupat pels treballadors de la factoria són la millor garantia d’un desenvolupament 
competitiu i la viabilitat present i futura de la planta de Martorell. 

 
- Constatar la necessitat d’assegurar la inversió prevista a la planta de SEAT a Martorell 

per tal de fiançar també l’activitat i ocupació global en el sector auxiliar de l’automòbil, 
tant a la comarca com al conjunt de Catalunya. Un sector d’activitat  que en el darrers 
anys ha vingut desenvolupat un intens procés de millora competitiva mitjançant la 
incorporació de coneixement i valor afegit als seus productes que cal agrair-li, reconèixer 
com a factor de impuls de la nostra industria. 

 
- Demanar a les administracions que tenen competències en política industrial, 

especialment a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme 
del Govern d’Espanya, que mantinguin una actitud activa en la resolució del conflicte que 
s’ha plantejat, a fi i efecte d’evitar que pugui acabar afectant a la planta de SEAT a 
Martorell així com  als llocs de treball que depenen directa i indirectament de la mateixa. 

 


