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PROGRAMA  DE
MESURES IMMEDIATES DE SUPORT AL 

SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA 



Activitat econòmica i productiva 
L’automoció catalana (fabricants + components) factura 14.700 milions d’euros,
representa el 7,5% del PIB de Catalunya i representa el 25% del total del sector
d’Espanya. Catalunya concentra el 37% d’empreses fabricants de vehicles de motor 
(activitat 291 CNAE 2009). Catalunya, Madrid i Andalusia agrupen el 62% del total 
d’empreses de fabricació d’Espanya. 
   

Mercat de treball i ocupació 
És una activitat que a Catalunya genera uns 50.000 llocs de treball directes (20.000 
fabricants OEM i TIER 1 i 30.000 components i indústria auxiliar), la qual cosa 
representa el 29% del total d’Espanya. A més, genera 110.000 llocs de treball 
indirectes i, per tant, 160.000 de treball depenen directa o indirectament de 
l’automoció. 
 

Sector exterior i internacionalització 
El 80% de la producció de vehicles automòbils s’exporta i representa el 4,5% del
PIB. Les exportacions catalanes del conjunt de la cadena de valor representen el 
26% del total d’Espanya. La UE és el principal client. El volum d’importacions se 
situa en el 40% del total d’oferta.  
  

Recerca i desenvolupament 
L’automoció és una activitat que genera el 20% de tota la despesa empresarial en 
serveis de recerca i desenvolupament i concentra el 12% del total de la demanda 
(pública, privada i exterior) d’R+D a Catalunya . Les empreses del sector catalanes 
realitzen el 44% del total de la despesa en R+D del sector de l’automoció a Espanya.

L’Automoció, un sector clau per al present i el futur de la nostra economia:

Renda i PIB

Ocupació

Presència 
al món

Desenvolupament 
tecnològic



Catalunya i Espanya:  territoris d’alt risc a molt curt termini

La situació de sobrecapacitat productiva al conjunt d’Europa és el principal factor de 
risc de reducció de capacitat productiva via tancaments i deslocalitzacions en un 
escenari de forta reducció de la demanda i, per tant, el que fins ara es plantejava com
una amenaça avui es confirma com una realitat 

 

En aquest escenari, la posició d’Espanya (3r productor europeu després d’Alemanya i
França i el 7è a nivell mundial) i per tant de Catalunya, es troba seriosament amenaçada
per la manca de centres de decisió dels fabricants finals (OEM) i l’elevada presència de
fabricants de components de primer nivell (TIER 1) de capital estranger.  
 

Els ajustaments seran especialment severs en aquells territoris de la UE on no
s’implantin immediatament les mesures d’impacte per evitar el col·lapse, on no 
s’efectuïn les reformes estructurals adients i on no es plantegin estratègies de futur
creïbles i sòlides, basades en la competitivitat i el canvi tecnològic.  
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Proposta d’estratègia catalana per l’automoció en el marc del 
Plan Integral d’àmbit estatal i les accions de la Unió Europea

Plan Integral Sector Automoción (ESTATAL)
Ministerio Industria amb les 9 CCAA amb fabricants

ACCIONS UNIO EUROPEA

Fabricants
Vehicles automòbils

Indústria
Auxiliar

Fabricants
de components

Estratègia Catalana per l’Automoció (2009-2020)
Mesures d’àmbit Català

Treball específic amb 
els fabricants

Treball amb 
les principals empreses 

del sector i els seus representants
Anàlisis i Diagnòstics OPI
Treballs altres institucions

Programa d’Impacte  Estructural (primer trimestre 2009 -2010)

Pla de TRANSICIÓ i Competitivitat mig i llarg termini
(tardor 2009 – 2020)

Mesures d’àmbit
europeu (regional)

Mesures Immediates de rescat (desembre 2008 – desembre 2009)

3 
N

iv
el

ls
 d

e 
tr

eb
al

l 8 gener 2009

Paquete de medidas immediatas
Programa de impacto

Plan
transición y competitividad+

Mesures d’àmbit estatalEnero 2009 Octubre 2009



El Plan Integral d’àmbit estatal i l’estratègia Catalana per l’automoció

Plan Integral Sector Automoción (ESTATAL)
Ministerio Industria, Turismo y Comercio, M Treball, M.Foment, 

M. Ciencia i Innovació i M. Economia i Hisenda

Fabricants
Vehicles automòbils

Indústria
Auxiliar

Fabricants
de components

Xarxa
distribució

Demanda
final
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Síntesi del Plan Integral d’àmbit estatal (Consejo de Ministros del 13/02/2009)



Programa de mesures immediates de suport a l’automoció a Catalunya
Síntesi d’actuacions pel conjunt de la cadena de valor

Indústria auxiliar

Proveïdors de Segon Nivell

Fabricants de Components
Proveïdors de Primer Nivell

Mesures Immediates de suport a l’Automoció complementàries al Plan Integral

Financeres: Línia d’avals per circulant

Competitivitat: Programa de millora de la productivitat, Programa de diversificació competititiva (Noves 
Oportunitats de Negoci i Innoempresa)

Financeres: Línia d’avals circulant i tractament específic a “POOLS de Proveïdors”
Competitivitat: Avals i de finançament per a inversions en béns d’equipament i ajuts per al desenvolupament 
de projectes de millora de la competitivitat complementaris al Plan Integral

Financeres: Línia d’avals circulant 
Competitivitat: Línies d’ajut per a inversions estratègiques vinculades a projectes complementaris al Plan
Integral i inversió en capitalització empresarial 

Fabricants de Vehicles
OEM’S

Competitivitat: Ajuts a la inversió vinculada a la producció de nous models i concreció de projectes d’inversió
pública de millora de l’entorn de competitivitat en els àmbits de logística, transport, eficiència energètica i 
augment de la dotació de capital humà

Centres de Distribució
Xarxa de concessionaris

Financeres: Finançament dels estocs de llarga durada produïts a Catalunya

Segment cadena de valor



Àmbit de Finançament

Àmbit de Competitivitat

AVALS

PRESTECS

Àmbit d’actuació

AJUTS

146,4

319,5

Total :  465,9 Milions  Euros

26,2

175,4

264,3

Instrument de suport Total :  465,9 Milions  Euros

Recursos de la Generalitat pel Programa de suport a l’Automoció
Distribució per àmbit d’actuació i instrument de suport



Recursos de la Generalitat pel Programa de suport a l’Automoció
Distribució per actuacions

62,0Finançament dels estocs de llarga durada produïts a Catalunya

465,88TOTAL

10,00Finançament de la inversió en béns d’equipament

per 
determinar

Projectes d’inversió per millora de l’entorn de competitivitat de fabricants 
de vehicles automòbils i el conjunt de la cadena de valor

57,31Ajuts al desenvolupament de projectes d’inversió vinculats a nous models

10,22Accions de dinamització del sector automoció

62,90Projectes de capitalització estratègica

10,00Ajuts al desenvolupament de projectes de millora de la competitivitat

187,50Avals per al finançament del capital circulant

50,00“Confirming” per a “pools” de proveïdors de fabricants de primer nivell

3,25Programa de diversificació competitiva

12,70Programa de millora de productivitat a les PIMES auxiliars

Previsió 2009
(milions d’euros)ACTUACIONS



Indústria auxiliar

Proveïdors de Segon Nivell

Fabricants de Components
Proveïdors de Primer Nivell

Fabricants de Vehicles
OEM’S

Demanda Final

Centres de Distribució
Xarxa de concessionaris

Financeres Competitivitat

Programa de millora de productivitat a les PIMES auxiliars

Elaboració dels Plans de Millora de Productivitat a l’empresa i 
finançament per la seva implantació

Objecte: Ajuts per a l’elaboració de Plans d’acció de millora de la productivitat
de les empreses del sector de l’automoció i el material de transport i 
finançament de la inversió derivada de la seva implantació

Característiques: El programa consta d’ajuts de fins al 75% per l’elaboració
del Pla d’Acció (quantificació de l’impacte sobre la productivitat, identificació
dels estalvis previstos i estimació dels costos d’implementació de les diferents
accions recollides) i d’un crèdit a interès zero de fins el 80% dels costos o 
inversions elegibles del projecte presentat amb un aval del 50%.

Vigència: a partir del 25 de març

Volum de recursos previst: 12,7 milions d’euros

Organisme responsable: Secretaria d’Indústria i Empresa

Segment cadena de valor

Programa de mesures immediates de suport a l’automoció
Detall de les mesures en els àmbits financers i de competitivitat pels diferents segments de la cadena de valor



Plàstic per 
automoció

Mecanitzats 
i acabats

Electrònica 
per 

automoció

Motlles i 
matrius

Enginyers

Accions de diversificació
• Reorientació de les enginyeries i proveïdors de metall-mecànic cap a 
maquinària industrial

• Reorientació de les empreses d'electrònica del sector de l’automòbil cap a 
sistemes electrònics de control per a energies renovables

• Reorientació dels injectors de plàstic prioritàriament cap al sector de 
l'alimentació o de tecnologies mèdiques.

• Treball conjunt amb ASCAMM en la reorientació del sector de motlles i 
matrius

• Continuar amb els projectes de reorientació ja en curs del clúster de 
carrossers d’Arbúcies i d’acabats superficials i mecanitzats

• Prioritzar, de manera transversal, la inversió de les empreses del sector en 
productes i processos sostenibles.

Priorització de les comarques:

• Anoia

• Alt Penedès

• Bages

Indústria auxiliar

Proveïdors de Segon Nivell

Fabricants de Components
Proveïdors de Primer Nivell

Fabricants de Vehicles
OEM’S

Demanda Final

Centres de Distribució
Xarxa de concessionaris

Financeres Competitivitat

Programa de diversificació competitiva
Noves Oportunitats de Negoci – Innoempresa

Vigència: a partir del 25 de març

Volum de recursos previst: 3,25 milions d’euros

Organisme responsable: ACC1Ó

Segment cadena de valor

Programa de mesures immediates de suport a l’automoció
Detall de les mesures en els àmbits financers i de competitivitat pels diferents segments de la cadena de valor



Indústria auxiliar

Proveïdors de Segon Nivell

Fabricants de Components
Proveïdors de Primer Nivell

Fabricants de Vehicles
OEM’S

Demanda Final

Centres de Distribució
Xarxa de concessionaris

TIER 1
Viable i amb Pla de Negoci

OEM

POOL DE PROVEIDORS
TIER 2

Operatius a Catalunya

Comandes
vinculades a un model

Pagament 
a 180 / 270 dies

contracte de
subministrament

Pagament 
a 180 / 270 dies

Entitat 
financera

Crèdit 1 a 3 anys 
per finançar el circulantAVALS 

“Confirming” per a Pools de Proveïdors de fabricants de primer nivell

Financeres Competitivitat

Avals de fins al 70% del valor a descomptar a “POOLS DE PROVEÏDORS” per tal de 
garantir que grups d’empreses TIER 2 amb establiment operatiu a Catalunya puguin 
assumir un contracte de subministrament de producte a un TIER 1 vinculat a 
comandes dels fabricants (OEM)

Segment cadena de valor

Programa de mesures immediates de suport a l’automoció
Detall de les mesures en els àmbits financers i de competitivitat pels diferents segments de la cadena de valor

Volum de recursos previst: 50 milions d’euros (dels 500 de la línia d’AVALS)

Organisme responsable: ICF / Secretaria d’Indústria i Empresa



Indústria auxiliar

Proveïdors de Segon Nivell

Fabricants de Components
Proveïdors de Primer Nivell

Fabricants de Vehicles
OEM’S

Demanda Final

Centres de Distribució
Xarxa de concessionaris

Línia d’avals Generalitat de Catalunya

Financeres Competitivitat

Avals pel finançament del capital circulant

Objecte: Línia d’avals financers per facilitar liquiditat i ajudar a les empreses catalanes 
en dificultats financeres i econòmiques resultat de l’entorn actual. 

Característiques: Garantia – préstecs o pòlisses de crèdit  (preferentment) amb un 
termini de 3 anys , amb amortització o reducció de límit d’1/3 cada any. Les condicions 
de risc se situen en el 50% de l’import del principal del crèdit (entre 0,5 i 2 milions 
d’euros) 

Vigència: a partir del 20 de març

Volum de recursos previst: 187,5 milions d’euros (dels 500 de la línia d’AVALS)

Organisme responsable: ICF / ACC1Ó

Segment cadena de valor

Programa de mesures immediates de suport a l’automoció
Detall de les mesures en els àmbits financers i de competitivitat pels diferents segments de la cadena de valor



Indústria auxiliar

Proveïdors de Segon Nivell

Fabricants de Components
Proveïdors de Primer Nivell

Fabricants de Vehicles
OEM’S

Demanda Final

Centres de Distribució
Xarxa de concessionaris

Financeres Competitivitat

Accions de reforç competitiu de la cadena de valor 
complementaries al Plan de Competitividad del Ministerio de Indústria
Finançament de la inversió en béns d’equipament

Objecte: Línia de préstecs en condicions preferents SIE-ICF per al finançament 
de la inversió en béns d’equipament per empreses industrials. 

Característiques: Es podran finançar les inversions realitzades per PIMES que 
renovin els seus actius productius renovant o ampliant els seus béns 
d’equipament. Les inversions i despeses s’hauran d’haver realitzat entre l’1 de 
gener de 2008 i el 31 de desembre de 2009. Els ajuts consistiran en 
l’atorgament d’un crèdit a interès zero de fins el 80% dels costos o inversions 
elegibles del projecte presentat i un aval del 50%.

Vigència: a partir del 25 de març fins a exhaurir els recursos de la línia

Volum de recursos previst: 10 milions d’euros

Organisme responsable: Secretaria d’Indústria i Empresa

Segment cadena de valor

Programa de mesures immediates de suport a l’automoció
Detall de les mesures en els àmbits financers i de competitivitat pels diferents segments de la cadena de valor



Indústria auxiliar

Proveïdors de Segon Nivell

Fabricants de Components
Proveïdors de Primer Nivell

Fabricants de Vehicles
OEM’S

Demanda Final

Centres de Distribució
Xarxa de concessionaris

Financeres Competitivitat

Accions de reforç competitiu de la cadena de valor 
complementaries al Plan de Competitividad del Ministerio de Indústria
Ajuts al desenvolupament de projectes de millora de la competitivitat

Objecte:Ajuts per al desenvolupament de nous productes que incorporin 
millores significatives respecte els existents, o bé incrementant el seu valor 
afegit , la sostenibilitat o la seguretat. Millora de l’eficiència, flexibilitat o 
reducció de l’ impacte ambiental i Implantació de sistemes avançats de 
producció, especialment els que impliquin aplicacions avançades de les TIC i la 
seva aplicació al llarg de la cadena de valor

Característiques: Línia d’ajuts amb una despesa màxima subvencionable dels
projectes serà de 1.000.000 euros i de 500.000 euros en el cas que el 
sol·licitant sigui una pime per a inversió realitzada durant l’exercici 2009

Vigència: a partir d’abril de 2009

Volum de recursos previst: 10 milions d’euros

Organisme responsable: Secretaria d’Indústria i Empresa

Segment cadena de valor

Programa de mesures immediates de suport a l’automoció
Detall de les mesures en els àmbits financers i de competitivitat pels diferents segments de la cadena de valor



Indústria auxiliar

Proveïdors de Segon Nivell

Fabricants de Components
Proveïdors de Primer Nivell

Fabricants de Vehicles
OEM’S

Demanda Final

Centres de Distribució
Xarxa de concessionaris

Financeres Competitivitat

Projectes de capitalització estratègica  
Objecte: finançament específic per millorar l’estructura del capital empresarial 
amb l’objectiu de que puguin afrontar les inversions derivades dels plans 
d’expansió per assolir lideratge en mercat i escometre processos de 
consolidació en segments emergents i amb fort potencial de creixement. 

Característiques: Préstec a llarg termini o participació en capital a determinar 
segons les característiques del projecte

Vigència: des de principi d’any

Volum de recursos previst: 62,9 milions

Organisme responsable: ICF / AVANÇSA

Segment cadena de valor

Programa de mesures immediates de suport a l’automoció
Detall de les mesures en els àmbits financers i de competitivitat pels diferents segments de la cadena de valor



Indústria auxiliar

Proveïdors de Segon Nivell

Fabricants de Components
Proveïdors de Primer Nivell

Fabricants de Vehicles
OEM’S

Demanda Final

Centres de Distribució
Xarxa de concessionaris

Financeres Competitivitat

Accions de dinamització del sector de l’automoció

Segment cadena de valor

Programa de mesures immediates de suport a l’automoció
Detall de les mesures en els àmbits financers i de competitivitat pels diferents segments de la cadena de valor

Estructuració i dinamització dels segments de la cadena de valor. 
Ajuts per inversions d'alt impacte, Sistemes Territorials Innovació i Segmentació de 
Clústers

Desenvolupament tecnològic. 
Estructuració de projectes CENITS liderats des de Catalunya, Estructuració de Nuclis 
d'Innovació Estratègica Cooperativa (NEIC) i Estructuració de Projectes, amb un 
especial incidència en l'impuls al vehicle hibrid-elèctric. 

Pla Director de Centres Tecnològics. 
Actuacions amb els Centres Tecnològics (ASCAMM, CTM i Leitat) ,el centre de difusió
tecnològica (Eduard Solé), els Centres XIT  i amb la Societat de Tècnics de 
l’Automoció

Actuacions d'internacionalització. Línies d’ajut del Pla d'Internacionalització auto 
2008-2009 i actuacions específiques d’atracció d’inversions de països emergents
relacionats amb automoció. 

Vigència: des de principi d’any 2009

Volum de recursos previst: 10,22 milions

Organisme responsable: ACC1Ó



Indústria auxiliar

Proveïdors de Segon Nivell

Fabricants de Components
Proveïdors de Primer Nivell

Fabricants de Vehicles
OEM’S

Demanda Final

Centres de Distribució
Xarxa de concessionaris

Financeres Competitivitat

Accions complementàries al Plan de Competitividad del Ministerio de 
Indústria en l’àmbit dels fabricants de vehicles
Ajuts al desenvolupament de projectes d’inversió vinculats a nous models

Objecte:Ajuts per la inversió desenvolupament de nous productes que incorporin 
millores significatives respecte els existents, o bé incrementant el seu valor afegit , la 
sostenibilitat o la seguretat. Millora de l’eficiència, flexibilitat o reducció de l’ impacte 
ambiental 

Característiques: Préstecs per a la realització de les inversions projectades

Vigència: a partir d’abril de 2009

Volum de recursos previst: 57,3 milions d’euros

Organisme responsable: Govern de Catalunya

Segment cadena de valor

Programa de mesures immediates de suport a l’automoció
Detall de les mesures en els àmbits financers i de competitivitat pels diferents segments de la cadena de valor



Indústria auxiliar

Proveïdors de Segon Nivell

Fabricants de Components
Proveïdors de Primer Nivell

Fabricants de Vehicles
OEM’S

Demanda Final

Centres de Distribució
Xarxa de concessionaris

Financeres Competitivitat

Finançament dels estocs de llarga durada produïts a Catalunya

Agents cadena de valor

Objecte:  donar suport al finançament de vehicles en estoc de llarga durada (superior a 
6 mesos) produïts a Catalunya i adreçats al mercat interior.

Característiques: Préstec de circulant per un termini no superior als 12 mesos amb 
condicions favorables a determinar segons la tipologia de l’operació i el volum de 
vehicles a finançar.

Vigència: des de 20 de març

Volum de recursos previst:  fins a 62 milions d’euros

Organisme responsable: ICF / Secretaria d’Indústria i Empresa

Programa de mesures immediates de suport a l’automoció
Detall de les mesures en els àmbits financers i de competitivitat pels diferents segments de la cadena de valor



Indústria auxiliar

Proveïdors de Segon Nivell

Fabricants de Components
Proveïdors de Primer Nivell

Fabricants de Vehicles
OEM’S

Demanda Final

Centres de Distribució
Xarxa de concessionaris

Financeres Competitivitat

Projectes d’inversió per a la millora de l’entorn de competitivitat dels 
fabricants de vehicles automòbils 

Capital humà

Transport i mobilitat Eficiència energètica
Reducció
de costos

globals de producció

Valor Afegit i 
de qualitat de l’ocupació

Elaboració de projectes concrets d’inversió en infraestructures de formació, 
logístiques, de transport i d’eficiència energètica per tal de millorar la posició
competitiva de les plantes de fabricació de vehicles de Catalunya amb l’objectiu 
de maximitzar la probabilitat d’assignació de nous models tot garantint una 
reducció dels costos operatius i una millora simultània del valor afegit i de la 
qualitat de l’ocupació al conjunt de la cadena de valor. 

Segment cadena de valor

Programa de mesures immediates de suport a l’automoció
Detall de les mesures en els àmbits financers i de competitivitat pels diferents segments de la cadena de valor



Recursos de la Generalitat pel Programa de suport a l’Automoció
Distribució segons els principals segments de la cadena de valor

Indústria auxiliar
i fabricants de components

Segment cadena de valor

13,2%

12,0%

72,4%

2,4%

Fabricants de Vehicles
OEM’s

Xarxa de distribució
concessionaris

Conjunt cadena de Valor
(no segmentable)


