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El Hub Industrial de Mobilitat Sostenible tanca la segona 

crida amb 23 projectes per impulsar la nova mobilitat  

 

• Les propostes ara seran analitzades per un Comitè Tècnic i des del HubIMS s’ajudarà a 

impulsar les que es trobin millor posicionades d’acord amb els objectius del projecte. 

 

• El llançament d’aquesta segona crida ha permès al HUB establir contacte amb més de 

400 iniciatives relacionades amb la indústria de la mobilitat sostenible, de les quals fins 

a 46 han manifestat l’interès en presentar una proposta. 

Barcelona, 29 de desembre de 2021.- El Hub Industrial de Mobilitat Sostenible (HubIMS), iniciativa 

liderada per la Cambra de Comerç de Barcelona amb l’objectiu d’impulsar i acompanyar projectes 

empresarials industrials vinculats a la mobilitat sostenible i la innovació a Catalunya, ha tancat la 

segona crida de projectes amb 23 iniciatives de mobilitat sostenible provinents d’empreses, 

autònoms/es i startups d’arreu del territori. 

Les propostes presentades cobreixen diferents perspectives i sectors de la mobilitat sostenible com les 

tecnologies relacionades per al desenvolupament de vehicles autònoms, la mobilitat 

compartida, la gestió logística de darrera milla o la mobilitat lleugera, entre altres. 

 

Els projectes que ja es van presentar a la Comissió Assessora del HubIMS, formada pels 33 socis que 

prenen part del projecte, passaran ara per un procés de revisió tècnic i de viabilitat. En particular, un 

Comitè tècnic n’examinarà tant la seva viabilitat econòmica com la seva maduresa, la vocació 

internacional, el nombre de socis que presenten la proposta, les sinèrgies amb la indústria 

actual de mobilitat, la capacitat d’innovació, la sostenibilitat i alineament amb els ODS, i el 

nombre d’ocupació directe i indirecte que generaria la iniciativa. 
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Una vegada realitzada la revisió de les propostes per part dels membres del Comitè, se seleccionaran 

els projectes a impulsar i donar suport des del HubIMS, que s’afegiran als de la convocatòria del 2020 

(https://www.hubims.cat/projectes/). Concretament, tots aquells projectes finalistes rebran 

assessorament en tot el procés empresarial, en la recerca de finançament i aliances industrials 

necessàries, i també per d’establir un pla de potenciació de la indústria de la mobilitat amb les 

administracions. 

Amb aquesta iniciativa, es busca teixir les bases d’una nova indústria catalana orientada a la mobilitat 

sostenible, que estigui adaptada a l’entorn del segle XXI, que sigui competitiva i que tingui una forta 

vocació exportadora i d’internacionalització. En aquest sentit, aquesta segona crida del HubIMS ha 

permès contactar amb més de 400 iniciatives relacionades amb la indústria de la mobilitat 

sostenible, de les quals 46 han estat interessades a presentar una proposta i finalment 23 l’han 

formalitzat. 

El Hub Industrial de Mobilitat Sostenible és un projecte obert a l’empresariat amb l’objectiu que 

Catalunya recuperi la iniciativa industrial que sempre ha tingut i potenciar (amb la indústria actualment 

existent) les bases d’un nou model basat en les premisses de la sostenibilitat i la innovació, dos dels 

eixos que formen el pla estratègic Catalunya 2030/40 de les Cambres catalanes. 
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