
 
 

 

T 

 

 

 

TRANSFORMA INDÚSTRIA és un un projecte tractor que facilita a les empreses, especialment a les del sector 
del metall i automoció, noves oportunitats en mobilitat elèctrica, sostenibilitat i eficiència energètica, mercats 
que s'estan potenciant amb els Fons Europeus i les tendències econòmiques i socials. 

EN QUÈ CONSISTEIX: 

- Anàlisi del mapa de les cadenes de valor de la mobilitat elèctrica i l’eficiència energètica, de la mà de les 

empreses tractores que necessiten aliances i proveïdors per poder créixer, buscant oportunitats de negoci 

per a les empreses industrials, especialment metal·lúrgiques i proveïdores d'automoció. 

- Creació d’un hub de proveïdors per a l'impuls de l'ecosistema industrial.  

- Impuls de  projectes de transformació industrial, innovació i digitalització de les PIMES. 

- Implantació pilot de les solucions de mobilitat i eficiència energètica en els polígons d'activitat econòmica 

(PAE), que es convertiran en parcs industrials/tecnològics Smart, amb infraestructures energètiques 

intel·ligents en xarxa i d'origen verd, cooperació empresarial efectiva, mobilitat sostenible, i gestió Smart 

integral del PAE. 

IMPACTE:  

- Més de 170 milions d'inversió en projectes de transformació industrial i innovació. 

- Més de 1.600 nous llocs de treball. S'especificaran les necessitats formatives i de talent de les empreses, i es 

desenvoluparan programes específics de formació de les persones treballadores, així com d'inserció laboral, 

especialment de joves i dones 

SITUACIÓ ACTUAL: Subprojectes i cooperacions en marxa i oberts a la participació de noves empreses. El projecte 

s'ha presentat a les Manifestacions d'Interès del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, en el Programa d'Impuls 

de Projectes Tractors de Competitivitat i Sostenibilitat Industrial, perquè les PIMES participants puguin accedir als 

fons europeus. En paral·lel, els subprojectes i agrupacions estan en marxa (AEME), i s'estan concretant les 

possibilitats de cooperació empresarial, les aliances i les implantacions mitjançant fórmules de col·laboració 

publicoprivada. 

EMPRESES PARTICIPANTS:  CENTRE TECNOLÒGIC: 

WALLBOX  EURECAT 
FACTOR ENERGIA SA   
MANUFACTURA MODERNA DE METALES  COL·LABORADORS EXTERNS I IMPULSORS: 
PROMAX TEST & MEASUREMENT  AEBALL / UPMBALL 
RC MICROELECTRÓNICA SA  SMART SPACE 
VENCO ELECTRÓNICA SA  AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
TUNKERS IBÉRICA SL  AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET 
EDAG ENGINEERING SPAIN S.L.   CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
URBAN MOTION (OLIVER ART)  FIRA DE BARCELONA 
ABILISTA   CONFEMETAL 
TRADIA TELECOM (CELLNEX) 
TECNOVELERO 

 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TALLERES DE 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y AFINES 

  ASPREMETAL 

 

Transforma Indústria 
Transició cap a la Mobilitat Elèctrica 

Parcs Industrials Eficients i Sostenibles 

VOLS PARTICIPAR-HI? EXPLICA’NS EL TEU PROJECTE!: info@aeball.net 


