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El Moves III arribarà als 1.200 milions d’euros de dotació

• L’IDAE augmentarà la dotació actual en 400 milions, incrementant la quantia 
inicial de 800 milions destintats pel període 2021-2023. Actualment, s’han 
atorgat 626,4 milions d’euros a les diferents comunitats autònomes. Els 173,6 
milions d’euros de fons restants per afrontar l’any i dos mesos finals de 
programa, són el principal motiu d’aquesta ampliació. 

Novetats del sector de l'automoció (1/13)

Seat i Volkswagen accepten l’ajuda del PERTE
• Els dos fabricants automobilístics finalment accepten els prop de 400 milions 

d’euros assignats en el PERTE del vehicle elèctric. Aquesta quantia s’allunya dels 
1.000 milions d’euros que les companyies van sol·licitar en ajuts, però aquestes han 

volgut fer prevaldre el seu compromís amb el projecte Future: Fast Forward (F3). 
Per la seva banda, el govern estudia ajudes complementàries.
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Es revela l’impacte de la gigafactoria de Sagunt

• La gigafactoria de Volkswagen tindrà una inversió total de 4.500 milions 
d’euros entre 2023 i 2026.  En la fase de construcció, el projecte generarà 
8.900 llocs de treball directes i 10.200 indirectes. A aquests s’hi sumaran, els 
4.200 llocs de treball directes, 27.000 indirectes i 11.000 induïts una vegada la 
fàbrica comenci a produir. A més, el municipi de Sagunt recaptarà 5,8 milions 
d’euros en IAE entre 2027 i 2031, que augmentaran fins als 9,5 milions a partir 
de 2031.

Novetats del sector de l'automoció (2/13)

Gestamp millora el seu benefici net 

• El proveïdor de l’automòbil ha registrat una millora del 81,8% del seu benefici 
net en els nou primers mesos de l’any. El principal factor d’èxit ha estat l’augment 
de la inversió, que ha crescut un 71,3% respecte a l’any anterior. Gestamp espera 

aconseguir una inversió entorn del 8% de la xifra de negoci aquest exercici.
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Pacte entre el Hub de descarbonització i Goodman

• El Hub de descarbonització i el grup immobiliari australià han fet un pacte per 
concórrer al concurs del Consorci de Zona Franca de forma conjunta. El 
projecte industrial compte amb el vistiplau de la comissió formada per sindicats, 
administració i Nissan. L’únic obstacle del grup és aconseguir els avals per 
poder-se beneficiar del Perte que li ha concedit 107,85 milions d’euros.

Novetats del sector de l'automoció (3/13)

El Hub aconsegueix l’aval pels seus projectes troncals

• El Hub de descarbonització rep avals per valor de 48 milions d’euros, cosa que 
permetrà que es puguin beneficiar de 68 milions de l’ajuda del Perte. Amb aquesta 

injecció es garanteix la posada en marxa dels projectes principals. Per la resta de 
línies secundàries es buscarà finançament privat i ajudes alternatives.
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Impressió 3D de peces metàl·liques a l’abast de les empreses

• L’empresa Meltio amplia la seva cartera de productes amb el nou programari 
Meltio Horizon i un sistema de calibrat guiat per làser. Aquesta tecnologia 
permetrà una impressió 3D de peces metàl·liques molt més ràpida, precisa i 
fàcil d’utilitzar. L’empresa de Linares aconsegueix democratitzar l’ús d’aquesta 
tècnica fins ara limitada a un nombre reduït de professionals.

Novetats del sector de l'automoció (4/13)

L’ANFAC celebra una victòria pel vehicle elèctric

• La Cambra del Congrés dels Diputats ha aprovat una acceleració de l’amortització 
d’inversions en l’electrificació de flotes de vehicles per les empreses. L’esmena 

aprovada permet reduir a la meitat el període d’amortització en vehicles nous de 
pila de combustible d’hidrogen, elèctrics i híbrids endollables.
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Els sindicats lluiten per la seu de la filial de combustió de Renault

• UGT i CCOO demanen a la direcció de Renault que situï la seu social de 
la nova divisió Horse a Espanya com a reconeixement al pes que té el 
territori en l’activitat de la companyia francesa.

• Horse agruparà el negoci de cotxes de combustió i híbrids de Renault 
amb l’entrada de l’empresa xinesa Geely. La nova empresa comptarà 
amb 17 fàbriques, 5 centres d’I+D+i a Europa i prop de 21.000 treballadors 
repartits arreu del món.

Novetats del sector de l'automoció (5/13)
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La pujada del tipus d’interès amenaça al sector

• La pujada del tipus d’interès impulsada pel Banc Central Europeu podria 
provocar fortes caigudes en la venda d’automòbils. S’estima que una 
pujada de l’Euríbor del 2% podria provocar una caiguda de les vendes 
de vehicles nous en un 12,8% l’any 2023.

• Tot i això, el mercat de vehicles d’ocasió i de lloguer de cotxes es 
beneficiaria amb l‘augment dels tipus d’interès en aquest context de 
recuperació de l’oferta i normalització de la demanda.

Novetats del sector de l'automoció (6/13)
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A nivell estatal

• 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 d’octubre de 2022, es van produir 
204.987 vehicles.
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A nivell estatal

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 i l'augment de la 
demanda de les companyies de lloguer per 
la recuperació del turisme; 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’octubre de 2022, es van 
matricular 65.966 vehicles.
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Wallbox inaugura una nova planta als Estats Units

• Wallbox ha invertit 70 milions d’euros en la construcció de la 3a planta 
de producció de la companyia, que ja compta amb una instal·lació a 
Barcelona i una altra a la Xina.

• La nova fàbrica estarà situada a Arlington, Texas, i fabricarà 250.000 
carregadors aquest any, superant el milió d’unitats en 2030.

• La seu dels Estats Units comptarà amb una plantilla de 250 empleats 
l’any 2025 i 700 al 2030.

A nivell global
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Volvo Trucks pioner en l’ús d’acer net

• L’empresa amb seu a Suècia es converteix en el primer fabricant de 
vehicles en utilitzar acer lliure de combustibles fòssils pels seus 
models.

• El darrer mes de setembre es va començar a fabricar el camió elèctric 
de 44 tones que té l’honor de ser el primer camió pesat amb tracció 
100% elèctrica, a més de ser construït en acer net.

• Aquest material es fabricat per l’empresa siderúrgica SSAB mitjançant 
hidrogen i electricitat sense combustibles fòssils.

A nivell global
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Es manté l’objectiu del 100% de descarbonització pel 2035

• La Comissió, el Parlament i el Consell acorden mantenir l’objectiu de 
100% de descarbonització pel 2035 en vehicles lleugers.

• En aquest acord també ratifica l’objectiu intermedi de 55% de 
descarbonització per cotxes i 50% per furgonetes pel 2030.

• A més, des de Brussel·les, es farà una proposta legislativa per a poder 
seguir inscrivint automòbils nous amb motor de combustió si utilitzen 
combustibles neutres.

A nivell global
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La CE aprova la norma EURO 7

• La nova normativa contra la contaminació, EURO 7, fixa com a límit 60 
g/km d’emissions d’òxid de nitrogen per tots els vehicles amb motor de 
combustió, turismes i furgonetes lleugeres. 

• A més, tots els turismes i furgonetes hauran de mantenir-se dintre del 
límit marcat fins que arribin als 200.000 quilòmetres recorreguts o 
compleixin vuit anys en circulació, el doble del que es requereix 
actualment.

• Per altra banda, l’EURO 7 exigirà que les bateries dels vehicles elèctrics 
mantinguin el 80% de la seva capacitat màxima al cap de 100.000 
quilòmetres recorreguts o cinc anys de circulació.

A nivell global
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Stellantis i GAC finalitzen la seva joint venture

• L’empresa conjunta que s’encarregava de produir els cotxes de Jeep pel 
mercat xinès ha aprovat declarar-se en fallida.

• El darrer juliol, Stellantis ja va declarar la finalització de la seva 
participació en la joint venture amb GAC i es va traduir en un impacte 
de 297 milions d’euros en els comptes del grup.

• Stellantis va prendre la decisió després de no augmentar la seva 
participació en l’empresa conjunta.

A nivell global
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