
FEM DE LA CRISI UNA OPORTUNITAT 

GRUP DE CREATIVITAT

Construïm un 

nou hub

industrial de 

mobilitat 

sostenible



 Catalunya sempre ha estat un hub productiu de referència en la mobilitat, la possible marxa de Nissan de 
la Zona Franca ens posa davant del mirall i ens interpel·la sobre el futur de la indústria de la mobilitat a 
casa nostra. 

 Catalunya ha de treballar per un model de mobilitat més sostenible, respectuós amb l’entorn, menys 
intensiu en carboni i que sigui compatible amb una aposta industrial a llarg termini.

 Des de  la Cambra creiem que hem d’apostar per una indústria que ens permeti recuperar la iniciativa de 
futur, i desenvolupar tot un nou model adaptat al segle XXI.

 Una indústria en l’àmbit de la mobilitat que, amb la capacitat actualment instal·lada en el país, permeti 
recuperar el pols que sempre hem tingut, tant en la innovació, com en l’exportació i en la 
internacionalització.

 Amb aquest objectiu, la Cambra de Barcelona amb un conjunt de grans institucions i empreses posa en 
marxa una iniciativa per rebre propostes industrials del sector de la mobilitat sostenible i de futur per al 
nostre país.  

 Entre tots ens proposem impulsar les propostes més competitives per fer-les realitat, dins l’impuls 
europeu que s´està gestant.

 El nostre objectiu és treballar per a la industrialització del país i per a la creació de riquesa. 

Context



Objectiu

 Trobar, impulsar i acompanyar projectes industrials 
orientats a la mobilitat sostenible.

 Convertir aquesta iniciativa en una historia d'èxit, 
d’impuls industrial que ens permeti crear models de 
creixement.



Qui pot participar ?

 Empreses privades o conjunt d’empreses que siguin 
persones físiques (autònoms), o persones jurídiques que 
vulguin desenvolupar projectes industrials de mobilitat a 
Catalunya. 

 Associacions, fundacions, cooperatives o altres models 
col·lectius. Aquestes entitats podran presentar una iniciativa 
empresarial en nom propi o en representació d’un conjunt 
d’empreses.



Com participar ?
 Els interessats hauran d’enviar el formulari (www.cambrabcn.org/hub-industrial-de-mobilitat-

sostenible) i des de la Cambra es posaran en contacte per a ampliar la informació i els acords de 
confidencialitat establerts. 

 La documentació sol·licitada i necessària per a tenir un coneixement inicial del projecte (extensió 
aproximada de  10 fulls): 

 Resum executiu i descripció del projecte.

 Requeriments del projecte.

 Competència (local i internacional), indústries de referència o similars 
actualment existents.

 Anàlisi de mercats potencials, principals xifres.

 Calendari de les principals fites.

 Principals magnituds financeres (inversió i despesa requerida).

 Les propostes es podran presentar des de l’ 11/06/2020 fins al 20/07/2020. 

 La informació del projecte es pot trobar a www.cambrabcn.org/hubindustrialmobilitat

https://www.cambrabcn.org/hub-industrial-de-mobilitat-sostenible
http://www.cambrabcn.org/hubindustrialmobilitat


Què es valorarà ?

 Viabilitat i maduresa del projecte.

 Vocació internacional.

 Nombre de socis que presenten la proposta.

 Sinèrgies amb la indústria actual de mobilitat.

 Capacitat d’innovació.

 Sostenibilitat i alineament amb els ODS.

 Nombre de treballadors que ocuparia el projecte  (directes, 
indirectes).



Què oferim ?

 Recolzament de les institucions impulsores en el procés de 
desenvolupament de la iniciativa.

 Acompanyament en tot el procés empresarial.

 Implicació en las aliances industrials necessàries.

 Implicació en la recerca de fons públics i possible presentació 
de propostes a les administracions públiques autonòmiques, 
estatals i Europees.

 Implicació en la recerca de finançament per innovació o 
d´altres característiques.

 Suport en la recerca de finançament privat i d’inversors.

 Presentació dels projectes dins un pla de potenciació de la 
indústria de la mobilitat amb les administracions.



Qui som ?

 Aquest projecte està liderat per la Cambra i un 
conjunt  d’institucions i organitzacions que volen 
treballar per un nou model industrial al voltant de la 
sostenibilitat.

 Hi ha la voluntat que els objectius marcats 
esdevinguin una realitat i que permetin replicar 
aquest model en un futur. 

 La implicació dels impulsors s’orientarà a ajudar en el 
procés de recerca, d’elecció del projecte i en 
l’acompanyament.
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