


▪ Línia de Cupons d’innovació i estratègia:

• Model de gestió i de processos d’innovació (màx. 6.000 euros)

• Propietat industrial 

• Redactar o presentar patents (2.500 euros)

• Definir un pla de protecció IPR (4.000 euros)

• Economia circular (6.000 euros)

• Fiscalitat de la innovació (2.500 euros)

• Tecnologia (6.000 euros)

▪ Línia de Cupons Indústria 4.0

• Diagnosi indústria 4.0 (8.000 euros)

• Implantació indústria 4.0 (20.000 euros)

(*) Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim tres cupons per a la competitivitat empresarial amb un màxim d’un cupó per cada línia de cupons, amb l ’excepció de la línia d’innovació i
estratègia en el que una beneficiària pot rebre dos cupons si un d’ells és de propietat industrial o fiscalitat.

(*)

▪ Línia de Cupons internacionalització

• Plans de promoció internacional (2.500 euros)

• Subcontractació Export Manager (4.000 euros)

▪ Línia de Cupons International eTrade (6.000 euros)

• Anàlisi presència actual de l'empresa als canals digitals.

• Definició de l'estratègia digital internacional

• Pla d'accions a canals digitals i anàlisi de costos aproximats per dur-les a terme.



https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/cupons-accio-a-la-competitivitat-de-lempresa/#40


• Gestió administrativa: Per a qualsevol altre dubte sobre la tramitació: ajuts.accio@gencat.cat

• Gestió tècnica: Cupons Indústria 4.0: industria40.accio@gencat.cat

De les 9:00 hores del 7 d’abril fins a les 14:00 hores del dia 17 de juny de 2021 o fins l’exhauriment de la dotació 
pressupostària dels ajuts.

Cupons d’Indústria 4.0
Impulsa la transformació tecnològica a la teva empresa

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/

mailto:ajuts.accio@gencat.cat
mailto:industria40.accio@gencat.cat
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/


Objecte

Tenen per objectiu la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament externs dirigits a la realització d’una
diagnosis prèvia a la implantació d’un projecte de transformació digital cap a la industria 4.0; o bé, en cas de disposar d’una
estratègia de transformació digital i un full de ruta prèviament definit, l’assessorament dirigit a implementar les oportunitats
identificades d’integració de les tecnologies de la indústria 4.0 en forma de projectes concrets que ajudin a millorar la
competitivitat de l’empresa

Les tecnologies que estan considerades dins de la definició d’Industria 4.0 són les que tenen a veure amb la Internet de les
Coses Industrial i Sistemes Ciberfísics, Analítica de dades, Big Data i Intel·ligència Artificial, Computació al Núvol, Integració
Horitzontal i Vertical de Sistemes, Ciberseguretat, Robòtica Avançada, Realitat Augmentada i Realitat Virtual, Tecnologies de
Simulació, Fabricació additiva i Impressió 3D, Tecnologies Quàntiques o Blockchain, entre d’altres(*).

(*) Consultar estudi sectorial “La Indústria 4.0 a Catalunya” i informes tecnològics d’ACCIÓ vinculats a les tecnologies de la Indústria 4.0.

Tecnologies de la Indústria 4.0

Cupons d’Indústria 4.0
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https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/eic-industria40-tecnologia-catalunya


Els beneficiaris seran les PIMES amb com a mínim 2 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptats a partir de la data
d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas
d’empresaris individuals.

Beneficiaris

Sectors empresarials no elegibles(*)

Cupons d’Indústria 4.0
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Queden excloses d’aquests ajuts les pimes que operen en els sectors d’activitats exclosos al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la
Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als
ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013).

a) Els ajuts concedits a les empreses que operen als sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013.
b) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.

c) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:
1- Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
2- Quan l'ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

(*) 



Proveïdors que es poden contractar: els proveïdors als que es poden contractar els serveis són:

• Àrees d’expertesa (mínim 1 dels següents àrees):

- Estratègia (orientada a la transformació digital)
- Operacions i organització
- Tecnologia

• I també en l’àmbit sectorial RIS3CAT Indústria 4.0

Cupons d’Indústria 4.0
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B) Les entitats acreditades TECNIO.

A) Els acreditats per ACCIÓ en base a les Resolucions per a l’acreditació d’assessors en l’àmbit sectorial industria 4.0. Implica
l’acreditació en els dos següents àmbits:

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/assessors/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/tecnologia-per-a-lempresa/tecnio
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/assessors/


• Diagnosi indústria 4.0

Actuacions destinades a la contractació de serveis d'assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ per a la realització de
diagnosis que permetin la identificació d'oportunitats d'incorporació de tecnologies de la Indústria 4.0 a nivell de l’empresa,
productes, serveis o processos, i amb una visió global i transversal alineada amb la seva estratègia de negoci. El resultat
d’aquesta diagnosi ha de permetre a l’empresa definir un full de ruta per a la transformació digital cap a la Indústria 4.0 que
contempli aquelles oportunitats detectades, actuacions i solucions a integrar a curt i mig termini d’una manera estructurada
i endreçada.

La quantia de la subvenció serà d'un màxim de 8.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l'actuació subvencionada.

Només es permetrà la contractació d’un proveïdor acreditat per a la realització de l’acció subvencionada.
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Actuacions elegibles: les accions que es poden subvencionar mitjançant aquesta línia d’ajuts són les següents,



• Implantació indústria 4.0

Actuacions destinades a la contractació de serveis d'assessorament en la implantació Indústria 4.0, per a la contractació de serveis
d'assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ per a la implantació d'actuacions contemplades en el pla de transformació de
l'empresa i que permeti la integració de tecnologies i solucions en l’àmbit de la indústria 4.0 mitjançant la realització de proves pilot,
testeig d’aquestes tecnologies o l'accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars

La quantia de la subvenció serà d'un màxim de 20.000 euros(*), sempre i quan no superi el cost de l'actuació subvencionada.

Es permetrà la contractació de més d’un proveïdor acreditat per a la realització de l’acció subvencionada.

Es pagarà una bestreta del 20% de l'ajut una vegada rebuda la resolució d’atorgament, sense que sigui necessària la constitució de
garanties, fet que es justifica per la naturalesa de les actuacions finançades.

(*) Quan l ’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes per al contracte menor a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per al contracte menor (igual o
superior a 15.000 euros), la beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l ’obra, la prestació del servei o el

ll iurament del bé.

Actuacions elegibles: les accions que es poden subvencionar mitjançant aquesta línia d’ajuts són les següents,
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Sense limitació màxima pel proveïdor:

No s’estableix cap límit de participació en serveis per part d’un proveïdor acreditat.

Procediment de concessió:

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran 
per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a 
exhaurir el pressupost.
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Modificacions i pagament de l’ajut:

No es permeten modificacions en les condicions fixades en la resolució inicial de concessió de la
subvenció, incloent el termini d’execució de l’actuació subvencionada.

Qui sol·licita i cobra l’ajut per part d’ACCIÓ és la PIME que actua com a sol·licitant i beneficiària de
l’ajut.

Realització del projecte:

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar
acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 80% del cost aprovat de l’actuació subvencionada.

L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat.

Acreditació:

Els assessors i/o centres TECNIO han d’estar acreditats en el moment de fer la sol·licitud de l’actuació
subvencionada.

(Novetat)
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Factures:

Caldrà presentar tantes factures com proveïdors realitzin el servei.

La data de la factura o factures emeses pel proveïdor a la beneficiària en concepte de la
prestació del servei subvencionat haurà d’estar dins el període d’execució de l’actuació
subvencionable que s’ha definit en la resolució d’atorgament.

Termini execució:

Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de setembre
de 2022 i no es donaran ampliacions d'aquest termini.
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Requisits
• Acceptar el codi deontològic.
• ....
• Coneixements de català, castellà i un tercer idioma.
• Complir amb els requisits específics per a cada àrea d’expertesa i/o àmbit RIS3CAT, detallats a l'annex de la 

resolució.
• ....
Documentació a presentar
• ... 
• Presentar els certificats oficials corresponents especificant el nivell de coneixement del català, castellà i una 

tercera llengua, en el cas de tenir-los.
• ..

Recomanació: abans d’iniciar el procés, us recomano contacteu amb l’equip 
d’acreditació d’ACCIÓ, expliqueu el vostre cas i us informaran de tots aquells 
aspectes a tenir en compte a l’hora de sol·licitar l’acreditació i presentar la 
documentació per fer-ho bé a la primera. 

Accés directe a la pàgina web

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/assessors/#bloc2
https://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/processos-acreditacio/Acreditacio-assessors/docs/Codi_Deontologic_Assessors2015-4.pdf
https://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/processos-acreditacio/Acreditacio-assessors/docs/dogc-assessors-2019.pdf
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/assessors/#bloc3
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/assessors/
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Gestió administrativa: dubtes sobre la tramitació de la sol·licitud o documentació associada: ajuts.accio@gencat.cat

Gestió tècnica: encaix del projecte tècnicament parlant en la convocatòria: industria40.accio@gencat.cat

Moltes gràcies per la vostra atenció !

mailto:ajuts.accio@gencat.cat
mailto:industria40.accio@gencat.cat
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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

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

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

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

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

@accio_cat


