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Conclusions del Baròmetre Auto Mobility Trends by Metyis 2022

• El 15 de setembre es va celebrar la presentació de l'Auto Mobility Trends 2022 by
Metyis a la Casa Seat. L’esdeveniment va comptar amb la presència dels 
principals representants de l’estat i actors del sector. 

• El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, va 
assenyalar el sector automobilístic com estratègic per a l’economia territorial. 
Torrent també va destacar el paper rellevant del sector en les mesures que inclou 
el Pacte Nacional per la Indústria 2022-2025 recentment signat. 

• Durant la presentació es van tractar temes com la necessitat de millorar les 
relacions dins el sector, la inclusió dins el PERTE de tota la cadena de valor del 
vehicle elèctric, l’impacte de la transició cap a l’electromobilitat en el treballador i la 
digitalització del sector. 

• La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va tancar l’esdeveniment 
posant èmfasi en la confiança que l’estat té en el PERTE per a la transició cap a 
l’electromobilitat i l’impuls de l’electrificació.

Novetats del sector de l'automoció (1/15)
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Guanyadors del PERTE

• En la resolució provisional del PERTE VEC s’han estimat ajuts per 10 de les 13 
sol·licituds que es van registrar durant el programa amb una dotació de 
702,675M d’euros, el 23,6% de tot el pressupost mobilitzat. Els projectes més 
beneficiats són el Future Fast Forward (F3) de Ford, el “desenvolupament i 
fabricació del monovolum prèmium elèctric” de Mercedes-Benz per la fàbrica 
de Vitòria i la implantació de la plataforma elèctrica GE-2 a la fàbrica 
d’Almussafes de Ford.

Novetats del sector de l'automoció (2/15)

Lynk & Co es presenta a Barcelona

• Lynk & Co va establir-se a Espanya amb l’obertura de la instal·lació anomenada 
club, actualment ja en marxa. El següent pas és la posada en marxa d’un centre 

d’atenció al client i tecnologia a Barcelona. Aquesta nova ubicació pretén donar 
feina a 150 treballadors a la ciutat comtal.
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Paper rellevant de l’automoció en el Pacte Nacional per la Indústria 

• L’automoció i la mobilitat sostenible s’han fixat com un dels eixos que 
s'impulsaran a través de 3.270M d’euros en inversions fins a 2025. Els objectius pel 
sector són que contribueixi amb el 22% del PIB català pel 2025 i el 25% pel 
2030, s’assoleixin els 510.000 empleats afiliats a la Seguretat Social, 
s’incrementin les exportacions industrials fins als 90.000M d’euros i el nombre 
d’exportadors fins als 18.500.

Novetats del sector de l'automoció (3/15)

El pla de descarbonització de la planta de Stellantis avança

• El darrer 7 de setembre es va presentar la segona fase del procés de 
descarbonització de la planta de Saragossa amb una instal·lació fotovoltaica de 

8MW de potència. El següent pas es durà a terme al desembre d’aquest any amb una 
nova infraestructura de 14MW. A l’espera de dues instal·lacions més per finals de 

2023, Stellantis Saragossa buscar assolir el 80% d’energia renovable pel 2030.
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Ideauto llança la seva nova plataforma

• La plataforma, anomenada Business Intelligence, incorpora un quadre de 
comandament simple i intuïtiu per tal que les empreses puguin controlar 
totes les funcionalitats que tenen contractades.

• També s’ha afegit la possibilitat de representar totes les dades en 
mapes i baixar l’anàlisi fins al codi postal combinant diferents variables 
entre si.

• El llançament de la plataforma forma part de la primera fase del pla de 
modernització que es va iniciar el 2021 i finalitzarà el 2024.

Novetats del sector de l'automoció (4/15)
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Arriba el Moves Singulares a l’octubre

• El Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic llançarà una 
nova edició del “Plan Moves Proyectos Singulares II” el 3 d’octubre. 
Aquest comptarà amb una dotació de més de 260M d’euros.

• La segona edició aposta per la innovació incentivant projectes de 
desenvolupament tecnològic i experiències en mobilitat elèctrica. 
L’objectiu és promoure el salt cap al vehicle per bateries i de pila de 
combustible.

• En el mateix comunicat s’ha confirmat el llançament del nou “Moves
Flotas”, tot i que la data encara no està confirmada a l’espera de tancar la 
dotació per l’ajuda.

Novetats del sector de l'automoció (5/15)
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Reyes Maroto estudia una nova convocatòria del PERTE VEC

• El Ministeri d’Indústria està sondejant la possibilitat de llançar una nova 
convocatòria del PERTE VEC amb el pressupost sobrant de la primera. 

• Les condicions per a poder impulsar un segon pla son que s’ha de poder 
ampliar el calendari actualment establert per a la realització 
d’inversions i despeses per part de les agrupacions empresarials, topall 
fixat el 30 de juny de 2025 o que hagin transcorregut 30 mesos des de 
la data de concessió de préstecs i subvencions.

• La gestió es troba en una fase inicial i s’espera que tingui una alta 
complexitat.

Novetats del sector de l'automoció (6/15)
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Acumulació de vehicles sense acabar a les plantes de producció

• La manca de subministrament de components ha generat que molts 
fabricants no puguin finalitzar els seus vehicles i els acumulin a les seves 
instal·lacions.

• La fàbrica de Volkswagen a Navarra ja acumula més de 10.000 
turismes que es troben a l’espera de components per acabar de ser 
enllestits. La companyia alemanya ha hagut de traslladar per falta de 
capacitat certs models a les seves instal·lacions del Port de Santander. 
Ford també acumula 45.000 vehicles inacabats a escala global.

• Aquesta situació està generant problemes d’espai i sobrecosts
logístics.

Novetats del sector de l'automoció (7/15)
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Seat acorda el seu segon ERTE

• El 16 de setembre va entrar en vigor el segon ERTE de la companyia 
aquest 2022. Tant direcció com sindicats han acordat 67 dies de parada 
fins al 23 de desembre a causa de la falta de components.

• L’ERTE podria afectar un màxim de 10.310 empleats en el cas d’una 
aturada total de la producció de les plantes de Martorell i d’estampació 
de planxa de Barcelona.

• El pacte amb els sindicats ha sigut possible gràcies a un pla social pel 
qual Seat millorarà la prestació per atur als treballadors afectats per 
l’ERTE i oferirà la possibilitat de fer formació mantenint el 100% de la 
remuneració.

Novetats del sector de l'automoció (8/15)
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• La producció de vehicles va tancar el 2021
amb una caiguda interanual del 7,5%, amb un 
total de 2.098.133 unitats com a resultat de la 
crisi dels microxips, juntament amb el context 
de crisi econòmica derivada de la pandèmia. 
Pel que fa al 2019, la reducció de la fabricació
va ser del 26,8%.

• Durant el 2021, es van exportar 1.820.727 
unitats, un 6,7% menys que el 2020.

• El 2021, les fàbriques espanyoles van 
continuar augmentant la fabricació de 
vehicles de zero i baixes emissions, que van 
assolir l'11,6% de la quota de producció total.

• Al mes de juny de 2022, es van produir 
232.407 vehicles.
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Matriculacions de turismes i tot terrenys

Font: ANFAC, Associació 
Espanyola de Fabricants 
d'Automòbils i Camions

• El 2021 es van matricular a Espanya 
859.477 vehicles, un 1,0% més que el 
2020 i un 29,3% menys que el 2019.

• Les previsions apuntaven a un creixement 
el 2022 impulsat per la recuperació 
gradual de la normalitat en el 
subministrament de semiconductors, la 
recuperació de l'economia, l'augment de la 
demanda de les companyies de lloguer per 
la recuperació del turisme i malgrat 
l'impacte de l'increment de l’impost de 
matriculació. Tot i això, el conflicte a 
Ucraïna ha incrementat la incertesa i 
experts apunten a que la recuperació del 
sector es podria ajornar al 2023.

• Al mes d’agost de 2022, es van matricular 
51.907 vehicles.
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LG i Honda faran una planta de bateries als Estats Units

• LG Energy Solution i la fabricant Honda Motor formen una aliança per a 
construir una fàbrica de bateries amb una inversió de 4.431M d’euros. 

• S’espera que la construcció de la instal·lació comenci a principis del 
2023 i que estigui operativa pel 2025.

• Les bateries produïdes alimentaran els models elèctrics d’Honda i 
Acura pel mercat nord-americà.

A nivell global
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Inversió per a la transició de Toyota cap a la mobilitat elèctrica

• La companyia invertirà 5.263M d’euros al Japó i als Estats Units per a 
la producció de bateries elèctriques.

• Japó destinarà 2.883M d’euros en la planta d’Himeji de Prime Planet
Energy & Solutions i les seves plantes i propietats a l’illa.

• Per la seva part, la inversió de 2.342M d’euros als Estats Units anirà 
destinada a augmentar la producció de bateries de la Toyota Battery
Manufacturing a Carolina del Nord.

• Toyota espera començar la producció entre 2024 i 2026.

A nivell global
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BMW millora les seves bateries

• Les bateries dels nous models de BMW ja no seran mòduls rectangulars 
estàndards, sinó que passaran a ser piles rodones.

• La 6a generació de cel·les de bateries representarà un augment de la 
densitat energètica en més d’un 20%, una millora de la velocitat de 
càrrega en un 30% i augment de l’autonomia fins a un 30%.

• Aquestes bateries s’incorporaran a partir de 2025 i asseguren que 
reduirà els costos de producció.

A nivell global
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La manca de gas neó amenaça el sector

• El gas neó és un gas inert utilitzat per a fabricar semiconductors.

• Els dos majors fabricants, Ingas i Cryoin, són empreses ucraïneses que 
han vist la seva producció greument afectada per la guerra al país. 
Ucraïna concentra el 45% de l’oferta mundial d’aquest gas.

• El paper fonamental d’aquesta matèria primera en els rajos làser que 
graven els semiconductors està generant parades a les fàbriques de 
vehicles i són un dels causants més dels ERTEs com el de Seat.

A nivell global
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Moviments corporatius de Renault generen neguit en els sindicats 

• Renault va anunciar la segregació de les seves activitats entre motors 
de propulsió elèctrica i tèrmica, a més de donar pas a nous 
accionistes. Aquest moviment ha mobilitzat al sindicat francès CGT per 
demanar intervenció de l’estat, ja que controla un 15% de la companyia.

• Els nous accionistes seran l’empresa xinesa Geely i l’inversor saudí
Aramco que entraran en el capital de la branca de motors tèrmics de 
Renault.

• L’operació afectarà directament les plantes de Renault a Espanya 
perquè estan centrades en la fabricació de vehicles tèrmics i híbrids.

A nivell global
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