
Annex A: Informació addicional de GiD i Tdyn 

Si es desitja una informació més detallada del producte comercial GiD, la pàgina web oficial 

és: 

• http://gid.cimne.upc.es/ 

Dins aquesta web es poden trobar els apartats principals: 

• Manual en línia: http://gid.cimne.upc.es/index.php?option=com_content&id=297 

• Tutorials: http://gid.cimne.upc.es/support/tutorials 

• Descàrrega del programari: http://gid.cimne.upc.es/download/official-versions 

• Llista de preus: http://gid.cimne.upc.es/purchase/prices 

Pel mòdul Tdyn cal accedir a la següent pàgina web: 

• http://www.compassis.com/compass/Productos/Tdyn 

De forma anàloga al programari GiD, aquesta pàgina web ofereix informació i suport com 

poden ser: 

• Manuals en pdf: http://www.compassis.com/compass/Soporte 

• Arxius amb exemples: 

http://www.compassis.com/compass/Productos/Tdyn/Ejemplos 

• Descàrrega: 

http://www.compassis.com/compass/Productos/Tdyn/Descargar 

• Tutorials en vídeo: 

http://www.compassis.com/compass/Productos/Tdyn/Videotutoriales 

 

 

 





Annex B: Empreses i entitats del sector 

En aquest apartat es detallen diverses empreses i entitats relacionades amb les piles de 

combustible, dedicades a la producció o relacionades amb la producció i comerç d’hidrogen.  

Dins l’àmbit nacional, les principals empreses que es poden trobar són: 

• AJUSA: Empresa que es dedica a la fabricació de peces per motors de combustió 

interna i a la investigació i producció de piles de combustible PEM. Aquesta entitat ha 

construït prototips de vehicles impulsats amb piles i investiga en la implantació 

d’estacions d’abast d’hidrogen. Més informació a http://www.ajusa.es/. 

• HYNERGREEN: Empresa dedicada a la fabricació de piles de combustible i la 

producció d’hidrogen mitjançant energies renovables. Per més informació, consultar 

la pàgina web http://www.hynergreen.com/. 

• Hidrógeno en Aragón: Fundació de caràcter privat creada per promocionar la 

utilització d’hidrogen com a vector energètic. La seva àrea d’investigació avarca la 

producció d’hidrogen a partir d’energies renovables i la integració de les piles de 

combustible en l’automoció. Més informació a http://www.hidrogenoaragon.org/. 

• CIEMAT: Organisme Públic d’Investigació adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació, 

especialitzat en energia i medi ambient. Una de les àrees d’investigació dins el sector 

de l’energia és la de les piles de combustible, on la recerca es basa en materials per 

piles PEMFC, MCFC i SOFC i en la integració de les piles en diversos sistemes de 

d’abast energètic. Per més informació visitar la pàgina web http://www.ciemat.es/. 

• CIDETEC: Fundació sense ànim de lucre centrada en la investigació en els camps 

de l’energia, els tractaments superficials i els nous materials. Compta amb una unitat 

de piles de combustible (bàsicament tipus PEM) per a aplicacions portàtils i de baixa 

potència. La seva pàgina web és http://www.cidetec.es/. 

Pel que fa a l’àmbit internacional, les empreses a destacar són: 

• Ballard: Empresa canadenca d’important presència en el mercat mundial de les piles 

de combustible. Es dedica al disseny i fabricació de piles de combustible, tant de 

generació estacionaria com d’aplicacions per l’automoció. La seva pàgina web és 

http://www.ballard.com/. 



• PDC Machines: Empresa nord-americana dedicada al disseny d’estacions d’abast i 

producció d’hidrogen, entre altres àrees de producció. Informació més detallada a 

http://www.pdcmachines.com/fuel-cell-tech/. 

• Clamper: Empresa brasilera centrada en el sector elèctric. Un dels seus projectes 

d’investigació està centrat en les piles DMFC, en el què de moment s’investiguen 

piles de molt baixa potència (menys de 10W). Per més informació, visitar la pàgina 

web http://www.clamper.com.br/espanol/sobre.asp. 

• Fuel Cell Store: Empresa nord-americana dedicada a la venta per internet de piles 

de combustible i dispositius relacionats, a nivell d’educació o industrial. La seva 

pàgina web és http://www.fuelcellstore.com/index.asp. 

• IRD Fuel Cell: Empresa danesa que investiga, desenvolupa i fabrica piles de 

combustible, components independents i sistemes complerts. La pàgina web de 

l’empresa és http://www.ird.dk/. 

• PlugPower: Empresa nord-americana que desenvolupa i fabrica sistemes de piles de 

combustible (carretons elevadors, per exemple). Més informació a 

http://www.plugpower.com/. 

• UTC Power: Empresa nord-americana dedicada a la fabricació de piles de 

combustible. Més informació a http://www.utcpower.com/. 

• Fuji Electric Systems: Empresa japonesa que abasta nombroses àrees de producció 

(motors, refrigeració, instruments elèctrics, etc.). També investiga i fabrica piles 

d’àcid fosfòric (PAFC) des de la dècada dels 90. La seva pàgina web és 

http://www.fujielectric.com/fes/.  

• MTI Micro Fuel Cells: Empresa nord-americana que concentra la seva producció en 

dispositius portàtils basats en piles DMFC. La seva pàgina web és: 

http://www.mtimicrofuelcells.com/. 

• GEFC: Empresa xinesa amb important presència en el mercat de les piles de 

combustible. A part d’investigar en piles PEM, també té incidència en energies 

renovables com poden ser l’energia solar o la eòlica. Més informació a 

http://www.gefc.com/enshow.shtml.  

 

En aquest llistat només s’han inclòs aquelles empreses amb més rellevància dins el sector 

de les piles de combustible. El nombre d’empreses arreu del món és molt gran, i si es desitja 



tenir accés a un llistat complert, a la pàgina web següent es pot trobar un buscador 

d’empreses relacionades amb les piles de combustible: 

http://www.fuelcelltoday.com/updates/industry-directory;jsessionid=182174BFDBD8CC149C44CDEA128E8150 

A més, aquesta pàgina web permet filtrar les empreses per la tecnologia que desenvolupen 

(piles AFC, PEMFC, SOFC, etc.) i per quin paper hi juguen (proveïdor de components, de 

materials, distribuïdor, investigador, etc.). 

 

 


