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Indústria 4.0: casos d’aplicació 



És l’agència del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la competitivitat de l’empresa

Què és ACCIÓ?



Objectiu:

Difondre entre les empreses la importància
de la disrupció que pot provocar la Indústria
4.0 en el mercat; així com capacitar el
capital humà per donar resposta a la
demanda de nous perfils, prestar els serveis
avançats i promoure les infraestructures
necessàries per al desplegament de la
Indústria 4.0.

Eix 3: Indústria 4.0 i digitalització

1. Mecanismes d’impuls a la indústria 4.0

2. Oportunitats internacionals i difusió d’oportunitats 
en l’àmbit de la Indústria 4.0

3. Plataformes de treball col·laboratiu

4. Els impactes socials i econòmics de la Indústria 4.0

Actuacions: 

178 milions d’euros de pressupost fins al 
2020, els quals mobilitzaran 385 milions 
d’euros de recursos d’altres administracions 
i del sector

Pressupost:
17 Actuacions i 4 línies de treball

Aprovat el 24 de Juliol 2017, per part de la
Generalitat; les patronals Foment del Treball,
Pimec i Fepime, i els sindicats UGT i CCOO.
S’invertirà un total de 1.844 milions d’euros per
desenvolupar més de 116 actuacions que
enforteixin el sector fins al 2020

1. Competitividad empresarial.
2. Dimensión empresarial y financiación.
3. Industria 4.0 y digitalización.
4. Formación.
5. Infraestructuras y energía.
6. Economía circular

La Industria 4.0 en la política Industrial de la Generalitat de Catalunya



1. Estratègia i oportunitats Internacionals

2. Sensibilització, Difusió i Capacitació

3. Serveis de suport a la Implementació 

4. Subvencions i instruments de finançament 

INICIATIVES I INSTRUMENTS INDÚSTRIA 4.0  (2017-2018)

Com ho estem abordant?



LA INDÚSTRIA 4.0 A CATALUNYA

• L’estudi identifica 365 empreses que presenten oferta 
de productes i serveis en la Indústria 4.0. 

• Entre totes elles facturen 1.224 milions d’euros (0,6% 
del PIB català) i donen feina a més de 23.000 
treballadors.

• El 83% tenen menys de 50 treballadors i només el 4%
són grans empreses de més de 250 empleats.

• El 44% són exportadores i el 13% tenen filials a 
l’estranger.

• Per sectors, els més interessats en la indústria 4.0 són:

• Automoció i moto
• Maquinària, metal·lúrgia i béns d’equip
• salut
• i els equipaments mèdics.

Descarregar document

http://accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/mapa_industria40




Subvencions i instruments de finançament (Mecanismes d’Impuls)Com ho estem abordant?

- Oferta a Catalunya de solucions i serveis sobre Indústria 4.0

o Visualització de l’oferta disponible a Catalunya de serveis i solucions avançades Ind4.0.

o Promoure l’acreditació de nous proveïdors de serveis avançats en Indústria 4.0 o serveis de 
digitalització de processos al Programa per a l’acreditació d’Assessors de Programes 
d’ACCIÓ.  

NOVETAT 2018:
Nou àmbit d’acreditació “Indústria 4.0”

Àrees d'expertesa
- “Estratègia”
- “Operacions i logística”
- “Tecnologia”
Àmbit sectorial
- “Indústria 4.0”:
Requisits específics “Indústria 4.0”:
a) Estar acreditat, com a mínim en 1 àrea 

expertesa
b) Mínim 2 anys d’experiència (indústria 4.0).
c) Mínim en 1 projecte els darrers 3 anys

(Informació no definitiva 
subjecte a canvis)

Acredita’t com 

especialista en 

solucions industria 4.0

http://accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/assessors/


Subvencions i instruments de finançament (Mecanismes d’Impuls)Com ho estem abordant?

- Identificació i publicació de casos pràctics i solucions l’àmbit de la Indústria 4.0 en 
empreses industrials de Catalunya.

o Identificar aplicacions concretes de solucions Ind4.0 d’empreses industrials amb 
establiment operatiu  a Catalunya, els proveïdors de Catalunya implicats i l’impacte 
assolit d’aquestes solucions en l’empresa industrial.

o Difondre aquests casos entre altres empreses industrials que no han fet res en ind4.0

Més de 40 casos identificats, ....



Subvencions i instruments de finançament (Mecanismes d’Impuls)Com ho estem abordant?

o Promoure realització de Diagnosis Ind4.0 per conèixer el grau de maduresa digital de l’empresa i les oportunitats que 
li aporta la Ind4.0

 Cupons a la Innovació “Indústria 4.0” (Diagnosis GRAU MADURESA DIGITAL, Testeig o integració tec. Ind4.0)

 HADA (Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada del MINECO)

- Programa per impulsar la transformació digital de la empresa industrial

o Establiment de Plans d’Actuacions Ind4.0, per avançar en la implementació de solucions Ind4.0, segons 
prioritats i activitat de l’empresa.

 Cupons a la Innovació “Indústria 4.0” (assessorament en la incorporació de tecnologies Ind4.0)

 Assessorament a través del programa ACTIVA INDÚSTRIA 4.0 (programa d’Assessorament especialitzat i 
personalitzat del MINECO),

o Identificació de solucions disponibles a Catalunya, en base a les prioritats identificades per l’empresa en el Pla 
d’actuacions Ind4.0, trobades entre “Oferta” de solucions Ind4.0 i la “Demanda” (MarketPlace Industry 4.0)

o Suport a la implementació de projectes i actuacions Ind4.0 en empreses:

 Cupons a la Innovació “Indústria 4.0” (implementació actuacions pilot petites, en pimes de 5 a 100 
treballadors, a través de la contractació d’agents homologats per ACCIÓ fins a un màxim 15.000 € del cost del 
servei i ajut màxim 6.000 €).

 Programa INNOTEC (projectes d’R+D+I de pimes catalanes, amb pressupost mínim 25.000€ i màxim 150.000€
de cost subvencionable acceptat i a través de la contractació d’agents homologats per ACCIÓ)

 Programa H2020 (suport en la identificació d’oportunitats de finançament a Europa).
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Subvencions i instruments de finançament (Mecanismes d’Impuls)
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OBERTA fins el 1 de Març  2018
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Com ho estem abordant?



Estratègia i oportunitats Internacionals

OBERTA LA CONVOCATÒRIA fins 13 Abril 2018
Bases del Premi:  Premi Indústria4.0

Lliurament del Premi: Fòrum Indústria 4.0, (1/06/18)

El Consell d'Impuls presidit per ACCIÓ

Reconeixement a la contribució de les empreses que, de

forma pionera, estan duent a terme iniciatives i projectes

innovadors en aquest àmbit, i alhora difondre experiències

que ajudin a identificar les oportunitats que pel conjunt de

les empreses del país proposen les tecnologies que

conformen el que anomenem Indústria 4.0.

http://www.forumindustria40.cat/?page_id=1725
http://www.forumindustria40.cat/


Centre d’excel·lència 3DP
• Laboratori i recerca
• Aplicacions industrials
• Innovació en producte
• Test i certificació de 

tecnologies i materials
• Pilots i sèries demostratives

Serveis de mentoring per a pimes

Vigilància internacional

Inversió i acceleració de start-ups

Training i formació a tècnics

Showroom i Marketplace 

internacional

Atracció i gestió de talent

Estratègia i oportunitats Internacionals

HUB EN IMPRESSIÓ 3D



Ecosistema
Català 
En 3D Printing
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Servei d’Informació
Empresarial

934 767 206
Info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
Altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
Manresa.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
Girona.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
Lleida.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
Tarragona.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 449 333
Terresebre.accio@gencat.cat

I també ens trobaràs a:

industria40.accio@gencat.cat

mailto:industria40.accio@gencat.cat

