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Seat i Volkswagen reben 90 milions d’euros més en ajudes directes

• El Govern Central ha concedit una ajuda per valor de 90 milions d’euros a la 
Comunitat Valenciana per a facilitar la construcció de la gigafactoria de 
Sagunt. Aquesta subvenció se suma als 375 milions d’euros del PERTE i els 89 
aprovats per la Generalitat.  L’ajuda està inclosa en el Reial Decret-Llei de 
mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra 
de Ucraïna.

Novetats del sector de l'automoció (1/12)

La millora del xips impulsa la producció de vehicles nacional 
• Les fàbriques d’automoció d’Espanya han produït al novembre 226.164 vehicles, 

un 16,9% d’increment interanual. La causa principal d’aquesta millora ha estat la 
reducció dels colls d’ampolla de microxips en el comerç internacional que ha 

desencallat la falta de subministraments. 
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Seat rep 89 milions d’euros més de la Generalitat

• El Consell Executiu ha aprovat una subvenció directa de 89 milions d’euros, 60 
milions són procedents de fons propis del Govern i la resta del Govern 
Estatal. L’aprovació es fonamenta sobre el propòsit de fer possible 
l’electrificació de la planta de Martorell en el marc del projecte Future: Fast 
Forward. La injecció de capital serà fins a 2026.

Novetats del sector de l'automoció (2/12)

Seat Components confirma una nova adjudicació

• La fàbrica de components del Prat del Llobregat absorbirà la producció de cinc 
peces destinades a models elèctrics de la marca a partir de 2025. Aquesta 

adjudicació arriba per a substituir la fabricació de caixes de canvis que quedarà 
obsoleta amb els vehicles electrificats.
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Mercedes Vitòria aconsegueix la furgoneta elèctrica

• La planta de Vitòria ha aconseguit l’adjudicació de la nova furgoneta 100% 
elèctrica de dimensió mitjana, la primera d’aquest tipus en la cartera de la marca. 
La nova producció requerirà 1.200 milions d’euros d’inversió, dels qual 170,44 
han estat concedits a través del PERTE VEC. 

Novetats del sector de l'automoció (3/12)

Producció britànica de Stellantis amb peces espanyoles

• La fàbrica britànica d’Ellesmere Port serà l’encarregada de fabricar 4 models de 
furgonetes elèctriques del grup Stellantis. En aquesta operació, la planta de Vigo 
subministrarà les peces de carrosseria pel muntatge, a més que 16 proveïdors 

locals aportaran altres components per valor de 150 milions d’euros.
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Gestamp s’enforteix en economia circular

• El proveïdor ha anunciat una inversió entrant en el 33,3% del capital de Grupo 
Gescrap, multinacional especialitzada en el reciclatge de metalls i gestió de 
residus. L’adquisició permetrà circularitzar el seu model de negoci i reutilitzar 
matèria primera dels seus residus metàl·lics en un percentatge més alt .

Novetats del sector de l'automoció (4/12)

Renault Sevilla torna a obrir les seves portes

• La marca francesa ha tornat a inaugurar la fàbrica andalusa pel condicionament de 
vehicles usats pel mercat d’ocasió i la reutilització de bateries no aptes pel vehicle 

elèctric. La instal·lació, que tradicionalment havia produït caixes de canvis, 
s’anomenarà ReFactory i serà un centre lligat a l’economia circular. 
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Raül Blanco marxa de la Secretaria General d’Indústria

• La sortida de Reyes Maroto del seu càrrec actual ha causat el relleu de 
Raül Blanco, secretari general d’Indústria, que havia exercit d’interlocutor 
directe amb el sector de l’automòbil.

• El seu relleu serà Francisco Blanco Ángel, actual senador d’Astúries i 
exconseller de Treball, Indústria i Turisme de la mateixa comunitat.

• Raül Blanco passarà a ser director general de l’EOI, Fundació Escola 
d’Organització Industrial.

Novetats del sector de l'automoció (5/12)
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Retalls en el PERTE

• En la 3a resolució d’ajudes, el Ministeri d’Indústria ha retallat 84,4 
milions d’euros destinats a tres projectes.

• El projecte Future: Fast Forward de VW i Seat, el Hub de QEV 
Technologies, Btech i Improva, a més del projecte de Fagor han patit una 
retallada de fons de 10,2%, 39,5% i 10,8%, respectivament.

• La resolució conclou amb 2.182 milions d’euros sense assignar.

Novetats del sector de l'automoció (6/12)



8

Observatori

Novetats del sector de l'automoció (7/12)

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.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

AbrMarGen JulFeb Mai Jun Ago Set Oct Nov Des

Producció vehicles

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

2020

2019

2021

2022



9

Observatori

Novetats del sector de l'automoció (8/12)

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 de novembre de 2022, es van 
matricular 73.221 vehicles.
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Novetats del sector de l'automoció (9/12)

Luca de Meo assumeix la presidència d’ACEA

• L’Associació Europea de Fabricants d’Automòbils (ACEA) es troba en 
una situació de sortida de marques rellevants de la patronal.

• En un context on Stellantis i Volvo han deixat ACEA, De Meo aporta 
aire fresc per reflotar l’associació que no passa per un dels seus millors 
moments.

• El CEO de Renault ha declarat que la solució passarà per polítiques que 
suportin els objectius de descarbonització i que permetin a les 
empreses europees ser competitives a escala mundial.

A nivell global
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Novetats del sector de l'automoció (10/12)

Europa superarà a la Xina en mobilitat elèctrica

• Tot i que l’electrificació va iniciar-se avanç a la Xina, Europa es podria 
posicionar per davant en vehicles 100% elèctrics pel 2030.

• Un estudi de l’ACEA preveu que mentre la Xina tindrà un 58,5% de quota 
de mercat de vehicles elèctrics, Europa en tindrà més del 70%.

• Cal esmentar que la situació actual és totalment diferent amb un 
mercat xinès on el 20% de les matriculacions pertanyen a vehicles 
elèctrics.

A nivell global
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Novetats del sector de l'automoció (11/12)

BMW incorpora una empresa d’extracció de coure

• El fabricant de vehicles, a través del seu fons de capital risc, obté una 
participació de Jetti Resources, empresa d’extracció de coure.

• El coure és un material indispensable per la fabricació del vehicle 
elèctric, per la qual cosa s’espera que la seva demanda creixi 
considerablement en els pròxims anys.

• Amb aquest moviment, BMW obté un aliat en un context on el control de 
les matèries primeres és un avantatge competitiu diferencial.

A nivell global
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Novetats del sector de l'automoció (12/12)

Europa per darrera al mercat internacional

• El president de Sernauto exposa el posicionament feble dels 
fabricants europeus envers els xinesos i americans.

• Francisco Riberas afirma que Europa manca de mesures de resposta 
ràpida davant els competidors estrangers, tal com va fer els Estats Units 
amb les empreses d’automòbils xineses.

• El també president de Gestamp declara que de no imposar aranzels 
que protegeixin el producte europeu hi ha risc de perdre l’enfrontament 
contra els fabricants xinesos. 

A nivell global
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