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Introducció

L’ORDRE IUE/2451/2010, de 8 de juliol, aprovà les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions a entitats que, 
dins d’un grup de treball, realitzin actuacions pròpies de la Xarxa 
Connect-EU i obrí la convocatòria per a l’any 2010.

El consorci format per UPC, IDIADA, SEAT, NISSAN, SIEMENS, 
FICOSA, RACC i ASCAMM va presentar la proposta de XARXA 
AUTOMOCIÓ SOSTENIBLE amb l’objectiu de defensar  els 
interessos de les entitats i empreses catalanes en els programes 
d’ajudes europeus relacionats amb el Sector Automoció a partir 
de les plataformes tecnològiques, grups d’experts i 
representants dels diferents estats membres.

ACC1Ó va resoldre de forma positiva la proposta presentada.

El consorci està treballant per assolir els objectius definits des 
de l’Octubre 2010 fins a Desembre 2012.



Coordinador o Cap de Fila Secretari

Nucli de treball

Representants 
EUCAR
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UNIVERSITATS

Representant 
EARPA

Membres de la Xarxa: Nucli de treball

1. Representants de tota la cadena de valor del Sector Automoció.

2. Referents a nivell internacional (participació en projectes 
europeus, representació en les plataformes europees, membres 
dels principals grups d’experts) 



Membres de la Xarxa: entitats arrossegament

Grups i centres de recerca amb coneixements en transport, 
TIC’s, automoció, electromobilitat,…

Centres TECNIO relacionats amb l’automoció

Unió patronal metalúrgica i els seus membres

Membres de SERNAUTO amb seu operativa a Catalunya

AAPP amb competències en la gestió i seguretat del 
transport d’àmbit local i autonòmic

Clusters de vehicles

Fabricants de vehicles



Objectius de la Xarxa

1. Participació en les plataformes tecnològiques europees (EUCAR, 
CLEPA, ERTICO i EARPA) i nacionals (ANFAC, SERNAUTO) per 
fer arribar els interessos i prioritats de les institucions catalanes

2. Elaboració d'agendes estratègiques catalanes com a posicions que 
convé defensar a Europa quan es defineixen prioritats i programes 
europeus

3. Col·laboració amb els representants nacionals i autonòmics en els 
Comitès de Treball del 7è Programa Marc a la Comissió Europea 
per tal de vehicular els interessos Catalans cap a Europa

4. Proposar i avalar candidats de la Xarxa com a experts avaluadors 
de projectes europeus



5. Difusió d'informació sobre les oportunitats de finançament a nivell 
europeu per tots els agents claus Catalans

6. Participació en jornades de revisió de propostes

7. Coordinació de totes aquestes accions amb els Departaments de la 
Generalitat de Catalunya amb serveis específics de suport als 
mecanismes europeus

Objectius de la Xarxa



Estructura  de la XARXA: Grups de treball

Vehicle turisme

1.SST: Tecnologies d'emmagatzematge d'energia, Gestió de 
l'energia motriu, Gestió de l'energia, Arquitectura d'integració, 
Eficiència motors combustió interna, Combustibles alternatius, 
Seguretat integrada (dinamitzadors NISSAN -SEAT)

2.ICT: Tecnologies de la informació, Comunicacions V2X 
(dinamitzador: UPC )

3.NMP (dinamitzador ASCAMM )

4.Vehicle industrial (camions, autobusos i autocars) 
(dinamitzador SIEMENS )

5.Motocicletes (dinamitzador IDIADA )



1. PROGRAMA TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ (ICT en la part relacionada amb la mobilitat i 
automoció)
2. PROGRAMA DE TRANSPORT (excloent la part d'aeronàutica)
3. CONVOCATÒRIA CONJUNTA (PPP): The European Green Cars 
Initiative”
4. NMP (Nano-ciències, Nano-materials, Nano-tecnologies, i noves 
tecnologies per la producció
5. ACCIONS MARIE CURIE
6. PROGRAMA CAPACITATS: Research for SME’s (en el Sector 
Automoció)
7. ERANET+: Electromobility (en cas de l’adhesió final de Catalunya)
8. JPI: Urban Europe (en cas de l’adhesió final d’Espanya
9.- CIP

Impacte sobre el 7è Programa Marc i altres instruments



Principals resultats i indicadors

Reunions internes del grup 16

Jornades/workshops organitzats pel grup 2

Jornades/reunions a nivell
regional/nacional assistides

10

Jornades/reunions a nivell europeu / 
internacionals assistides

4

Noves entitats públiques / privades
associades

200

Documents produïts 27

Projectes europeus presentats 15



Pròxim event: Presentació a Brussel·les SRA

La jornada de presentació de 
l’agenda estratègica de la XARXA 
CONNECT-EU: AUTOMOCIÓ 
SOSTENIBLE està programada pel 3 
d’octubre de 2012 a Brussel·les.

Els membres del grup i les entitats 
d’arrossegament estan convidades:
1. Contactes amb la EC, 

associacions i plataformes 
europees.

2. Presentació de 
propostes/projectes als PO.

3. Presentació capacitats entitats 
catalanes



Nous membres de la Xarxa

Si hi ha algú interessat en ser entitat d’arrossegament, si 
us plau que es possi en contacte amb:

Sara Borras (UPC)

Coordinadora del Grup Automoció Sostenible

Sara.Borras@upc.edu

José Manuel Barrios (IDIADA)

Secretari del Grup Automoció Sostenible

jmbarrios@idiada.com


