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Els concessionaris catalans van deixar de destruir ocupació al 2013 
 
• Des de l'inici de la crisi, havien retallat el 28% dels seus llocs de treball 
 
Barcelona, 2 d'octubre de 2014.- La distribució i reparació de vehicles a Catalunya va 
deixar de destruir ocupació l'any passat, segons s'ha anunciat avui en la IV Jornada 
d'Automoció de Barcelona, que s'ha celebrat a l'Escola de Negocis Esade, organitzada 
per la Federació d'Associacions de Concessionaris de l'Automoció (FACONAUTO), per 
la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (FECAVEM) i per Esade 
Alumni. 
 
Durant la jornada, que ha reunit a prop de dos-cents empresaris del sector, s'ha indicat 
que els concessionaris oficials empraven l'any passat a Catalunya de forma directa a 
18.864 persones, xifra molt semblant a la de l'exercici 2012. 
 
D'aquesta forma, es trenca un cicle de cinc exercicis en els quals els concessionaris 
de Catalunya van perdre més de 8.000 llocs de treball, coincidint amb el tancament i 
reestructuració de les xarxes oficials de distribució, procés que ha acabat amb al 
voltant de 360 de les concessions que conformaven el sector. Les patronals sectorials 
han indicat que aquest canvi de tendència permetrà començar a generar ocupació 
aquest mateix any. 
 
La situació ha millorat a causa de l'augment de les matriculacions, que s'han vist 
impulsades per l'efecte dels plans d'incentius a la renovació del parc, els PIVE, que 
van per la seva sisena edició i que, en el cas de Catalunya, han permès al sector 
elevar la facturació fins als 3.668 milions d'euros el passat exercici, un 10% més, 
segons estimacions de Faconauto donades a conèixer avui. 
 
Fins al moment, les sis edicions del pla, posades successivament en marxa des 
d'octubre de l'any 2012, han permès desballestar un total de 71.501 cotxes amb més 
de deu anys d'antiguitat a Catalunya, la qual cosa també ha suposat l'adquisició de la 
mateixa quantitat de models nous, més segurs i eficients. 
 
De cara a aquest any, les patronals han avançat que les vendes de cotxes a Catalunya 
tancaran 2014 amb un creixement del 13%, amb unes 130.000 matriculacions. 
 
 
Cautela per 2015 
 
Els concessionaris s'han mostrat prudents de cara a l'any que ve, i no esperen un 
enlairament apreciable del mercat. En concret, la previsió és que en 2015 es matriculin 
a Catalunya uns 136.000 vehicles, la qual cosa suposaria un increment del 5%. 
 
“Malgrat aquestes bones perspectives, estem encara lluny de poder tirar les campanes 
al vol. Venim de molt a baix. A Catalunya hem deixat de matricular més de 250.000 
vehicles en els últims sis anys, i els concessionaris hem perdut pràcticament el 60% 
del nostre negoci de vehicle nou”, ha dit el president de Faconauto i de Fecavem, 
Jaume Roura. 
 
 



 
 
Per això, les patronals han demanat al Govern que es mantingui el Pla PIVE almenys 
fins que el mercat aconsegueixi el milió d'unitats venudes. “És vital per al consumidor, 
per assentar la recuperació del mercat, per renovar un parc obsolet amb 11,3 anys 
d'antiguitat mitjana i, sobretot, per mantenir l'ocupació i consolidar les nostres 
empreses”, va apuntar Jaume Roura. 
 
EVOLUCIÓN EMPLEO RED DE CONCESIONARIOS CATALUÑA

Empleos
2007 27.100             
2008 24.010             -3.090 -11,40%
2009 22.484             -1.526 -6,36%
2010 21.837             -647 -2,88%
2011 20.367             -1.470 -6,73%
2012 19.560             -807 -3,96%
2013 18.864             -696 -3,56%

TOTAL -8.236 -27,82%
Fuente: Faconauto

EVOLUCIÓN PUNTOS DE VENTA CATALUÑA

Implantación
Var. 2013 
VS 2007

2007 1.225
2008 1.220 -0,41%
2009 1.190 -2,46%
2010 1.063 -10,67%
2011 1.044 -1,79%
2012 942 -9,77%
2013 857 -9,02%

Fuente: Faconauto

OPERACIONES VALIDADAS PLANES PIVE CATALUÑA

Provincia PIVE 1 PIVE 2 PIVE 3 PIVE 4 PIVE 5 PIVE 6 TOTAL
Barcelona 7.768 16.850 6.666 2.870 14.346 2997 51.497
Tarragona 1.337 2.804 1.304 627 2.719 659 8.791

Lleida 626 1.231 551 240 1.138 326 3.786
Giona 1.190 2.464 1.148 464 2.161 472 7.427

Fuente: Faconauto con datos del I.D.A.E 71.501

Pérdida empleo neta

 
 
 
 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ: 
Carmen Ramón / Departament de Comunicació Gremi del Motor  
93 415 06 95 - comunicacio@gremidelmotor.org 
 
FECAVEM és la Federació Patronal representativa dels comerciants dedicats a la venda 
de vehicles de Catalunya. Fecavem és l’organisme interprovincial constituït per les 
quatre Associacions provincials catalanes per corordinar, representar, gestionar, 
fomentar i defensar els interessos generals i comuns d’aquestes. 
 
 

                                               


