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Innovació 
amb impacte

Promovem la 

competitivitat de les 

empreses i el benestar

de la societat a través 

de la recerca aplicada 

i la innovació.



Els fons Next Generation EU

Transformació Digital

Transició Ecològica

Cohesió i Igualtat



HUB Innovació Logística Indústria Alimentària

Resiliència

El projecte GATES 

s'emmarca en la 

necessitat 

d'enfortir, 

modernitzar i 

incrementar la 

cadena de 

subministrament 

d’aliments i la 

resiliència de 

sectors crucials com 

són l’agroindustrial, 

l’agrologístic i la 

distribució. 

5
projectes

13
Subprojectes

Digitalització

4
projectes

11
Subprojectes

Sostenibilitat

3
projectes

10
Subprojectes

Salut i seguretat 

alimentària

4
projectes

10
Subprojectes



Smart Digital Vision

Sensors: Perceive 

External data Middleware

Software 

algorithms

Processors (ECUs): 

Process data 

needed to take 

decisions

Ficosa

Eurecat – Enide – Eccocar - Nommon – Inelmatic – CarNET – CTAG - Vicomtech – HI Iberia UPM – CIT UPC

PSA Groupe

Desenvolupament d'una plataforma de visió, que permeti assolir un alt impacte en el 

sector de la mobilitat, abordant els aspectes transversals com la seguretat, 

l'autonomia i la sostenibilitat del futur transport.



Vall de l’Hidrogen

Objectius

Desenvolupar noves tecnologies

i processos per a la producció

d’hidrogen verd i energies

renovables a baix cost.

Abordar els reptes de distribució

i emmagatzematge segur de 

l’hidrogen.

Desenvolupament de (nous) usos.

Tractar els afers transversals

legislatius, socials i econòmics.



Vall de l’Hidrogen

E-Polyethylene

Plant

Green Cane

50 Tn/d Green H2 

for several uses

Urban, Plastic and 

Agro wastes for H2 

generation and use

Public 

Building H2 

uses

H2 

facilities in 

the region

Tuna Factory 

Ships

Pilot school 

small plains

Urban and 

Interurban Buses

Truck Captive 

Fleets

Energia 

verda

H2

Química

verda

Mobilitat

Infraestructures

Altres

usos

Descarbonització

Industrial

Economia

circular



Vall de l’Hidrogen



Eco-TEX

Desenvolupament d'una nova planta de tractament de residus tèxtils, centrada en la 

R+I i en la millora contínua per aplicar solucions d’economia circular a la indústria 

tèxtil.
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