
És el programa d’ajuts i serveis 4.0 d’ACCIÓ, dirigit a pimes.

Actua com la finestreta única a Catalunya per sensibilitzar, acompanyar i
assessorar a les empreses catalanes, i especialment a les pimes, per abordar
la transformació tecnològica 4.0

Programa



Informes sectorials i tecnològics 

Missions tecnològiques, congressos i 
Fires

Publicació de casos d’ús I4.0

Cursos d’Indústria 4.0 

Marketplaces de solucions 4.0

Ajuts Cupons de diagnosi 4.0

Metodologia Diagnòstic Avançat 4.0

Oferta especialistes en Indústria 4.0

Serveis d’assessorament

Ajuts (subvencions i  finançament)  

Ajuts Cupons d’Implantació 4.0, 
Innotec, Nuclis R+D, ICF Indústria 4.0 

Networking - Brokerage events
(Enterprise Europe Network)

Accés a iniciatives internacionals

Sensibilització / Capacitació Reflexió estratègia i diagnosis  
de transformació digital 

Implementació de projectes 
Networking amb l’ecosistema  



CUPONS INDÚSTRIA 4.0 (2021)
Impulsa la transformació tecnològica a la teva empresa

AJUT 
MÀXIM 

20.000 €

Cupons de diagnosi 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.

Cupons d’implementació 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

Els proveïdors acreditats als que es poden contractar els serveis són:

• Aquells professionals acreditats i vigents com assessors en l’àmbit sectorial RIS3CAT d’Indústria 4.0 que inclou les categories d’expertesa:
estratègia, tecnologia, operacions i organització.

• Aquelles entitats acreditades i vigents amb el segell TECNIO, en el moment de la presentació de la sol·licitud de l’ajut.

Termini: Fins les 14:00 hores del dia 17 de Juny del 2021, o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.



Cupons Indústria 4.0

398 sol·licituds rebudes 

336 sol·licituds aprovades

84% de les sol·licituds 2020

4,49 M€ 

Sol·licituds

Ajut atorgat

Aprovats

2020 2019

274 sol·licituds rebudes 

155 sol·licituds aprovades

56% de les sol·licituds 2019 

2 M€ 

672 sol·licituds rebudes Total (2019-2020) 491 sol·licituds aprovades 6,49 M€ atorgats en ajuts

Diagnosi Indústria 4.0 (49%) / Implantació indústria 4.0  (51%) 



Micro; 72; (21%)

Petita; 171; 
(51%)

Mitjana; 93; 
(28%)

2020 

Cupons Indústria 4.0 (2019-2020)
Mida empreses beneficiàries

TOTAL

Micro; 26; (17%)

Petita; 73; (47%)

Mitjana; 49; 
(32%)

Entitat; 7; 
4%

2019 

Micro; 98; (20%)

Petita; 244; 
(50%)

Mitjana; 
142; (29%)

Entitat; 7; 
1%

S’ha incrementat el % de micro i petites 
empreses del 2019 al 2020 (70% a nivell global) 



Sectors més demandants Cupons Indústria 4.0 (2019-
2020)
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Tèxtil i moda

Altres indústries

Altres serveis

TIC i transformació digital

Infraestructures i construcció

Maquinària i béns d'equip

Logística, comerç electrònic i distribució

Alimentació i productes gourmet

Metal·lúrgia i productes metàl·lics

Associació

Persona Física

Micro

Mitjana

Petita

El sector de la Metal·lúrgia i productes metàl·lics és el més demandant en el programa d’ajuts de Cupons a la competitivitat empresarial (Cupons Indústria 4.0), 
seguidament dels sectors de l’Alimentació i productes gourmet i de la Logística, comerç electrònic i distribució.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades relatives a les 660 sol·licituds dels Ajuts de Cupons a la competitivitat 
empresarial – Cupons Indústria 4.0 que atorga ACCIÓ rebudes durant les anualitats 2019 i 2020

2,9 %

2,9 %

3,2 %

3,3 %

5,2 %

5,8 %

7,7 %

8,2 %

10,2 %

(*) Percentatge sobre el total de les sol·licituds rebudes (660)

*



ICF Industria 4.0, Préstecs per a empreses industrials i de serveis relacionats que impulsin projectes d'inversió 
amb impacte significatiu, orientats a la digitalització i/o adreçats a la transformació del sector de l'automoció

Tipologia de l’ajut: Compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part del 
Departament d’Empresa i Coneixement.

• Projectes d’inversió que generin impacte positiu en la capacitat productiva, l’ocupació, la dinamització de l’activitat en la cadena de valor a nivell 
local i l’ús intensiu de tecnologies de la informació i les comunicacions en els processos. Inclou despeses per a l’adquisició d’actius materials o 
immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.

• Projectes de recerca, desenvolupament i innovació. Inclou despeses de personal, d’adquisició d’equipaments o d’actius materials o immaterials i 
de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.

Import préstecs:  PIMES mínim inversió de 0,2 M€ i grans empreses mínim inversió de 0,8 M€. 

IMPORT PRÈSTEC TERMINI TIPUS INTERÈS COMISSIONS

Fins al 80% de la inversió, amb un 
mínim de 200.000 euros en cas de 
pimes; i de 800.000 euros en cas de 
grans empreses.

Màxim 10 anys, amb 
fins a 2 anys de 
carència.

Euríbor a 12m + un diferencial d’entre el 2% i el 
2,95% en funció del projecte. Excepcionalment, podrà 
ser tipus d'interès fix de mínim el 2,75%.
(2 % bonificat pel Depart. d’Empresa i Coneixement)

Màxim 0,50% obertura i i per 
amortització anticipada, màxim del 
0,50% de l’import amortitzat.

www.icf.cat(Oberta fins 31/12/2022

+ informació i sol·licitud

ICF i el Departament d’Empresa i Coneixement (Generalitat de Catalunya)
Préstecs: ICF indústria 4.0



Curs Indústria 4.0: Com abordar els reptes de la digitalització empresarial (8ena edició). Formació on-line

Adreçat a: directius, gerents, comandaments intermedis o tècnics d’empreses amb responsabilitats sobre unitats de negoci digitals o industrials en
empreses amb establiment operatiu a Catalunya que vulguin afrontar i/o liderar el procés de transformació digital en les seves organitzacions.

Organitza:

Durada i calendari
● DURADA: 39 hores (13 sessions presencials de 3 hores cadascuna).
● HORARI: dimarts i dijous tarda, de 15:30 a 18:30 hores.
● INICI: Dimarts, 4 de Maig de 2021.
● FINALITZACIÓ: Dimarts, 15 de Juny de 2021.

Condicions
● COST D’INSCRIPCIÓ: 495 € + IVA per participant (descomptes fins 15% i opció bonificació parcial

davant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE). Consultar programa
● TUTORIA GRATUÏTA: d’entre 2 i 4 hores, per part d’un professional expert en transformació digital.

Per més informació: Consultar programa 

Inscripcions propera edició: Vladislav Vichev (697 76 04 97; vvichev@secartys.org)

Pròxima edició: Octubre 2021



Participació en Fires i Congressos indústria 4.0 
que tenen lloc a Catalunya

5 - 7  Octubre 2021

8-10 Juny 2021

BLOC 1. Programa ProACCIÓ 4.0 i novetats de 
l’ecosistema a Catalunya sobre Indústria 4.0.

BLOC 2. Reptes de la indústria, sostenibilitat i 
digitalització

BLOC 3. Formació en competències digitals i 
més enllà: PiMes, Ajuts i Talent

CATALONIA MARKET 4.0   

( 8 de Juny 2021)
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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

David Marco  (ACCIÓ)   

industria40.accio@gencat.cat


