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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

2019 2020 2021

Sol·licituds 274 398 709 +346= 1.055

% atorgats/ 
sol·licitats 56% 84% 27% i 62%  => 38%

Pressupost Línia 2M€ 4,49 M€ 2,5+3.5= 6M€

€

2019 2020 2021
Sol·licituds 274 398 709 +346= 1.055

Atorgats
Diagnosi

Implantació

155
104

51

336
148
188

190+225= 415
82+39 =121

108+186=294

% atorgats/ 
sol·licitats 56% 84% 27% i 62%  => 38%



• Hi haurà 2 tipologies de Cupons d’Indústria 4.0:  els cupons de diagnosi Indústria 4.0 i els cupons d’implantació 
Indústria 4.0.

• Les beneficiàries han de ser petites o mitjanes empreses amb com a mínim 2 anys de vida a la data de 
publicació de la convocatòria, 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.

• 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. 

• Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2023 i no es 
donaran ampliacions d'aquest termini.

• Les tecnologies que estan considerades dins de la definició de industria 4.0 són les que tenen a veure amb: 
Fabricació additiva/impressió 3D, Blockchain, Robòtica, Supercomputació/ quàntica, Ciberseguretat, Big Data, 
5G, Realitat Virtual i Realitat Augmentada o mixta,  Sensors i internet de les coses, computació al 
núvol/perifèric, Intel·ligència Artificial, Fotònica, Simulació o bessó digital, i integració de sistemes en el cas 
d’empreses de sectors productius amb CCAE compresos entre el 15 i el 36. 

INFORMACIÓ PROVISIONAL 
Publicació estimada: 13 Juny 2022



Actuacions destinades a la contractació de serveis d’orientació i 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 tant a nivell global com en els àmbits d’estratègia i model de negoci, organització i persones,
productes/serveis orientats a client, processos, infraestructures i ecosistema.

El resultat d’aquesta diagnosi ha de permetre a l’empresa tenir un:
- Diagnosi que contempli l’anàlisi dels de tots els àmbits de l’empresa i en concret: estratègia i

model de negoci, organització i persones, productes/serveis orientats a client, processos,
infraestructures i ecosistema. Aquest resultats han de permetre identificar oportunitats
d’incorporació de qualsevol de les tecnologies indústria 4.0 transversals esmentades. ( Novetat )

- Full de ruta que contempli les accions identificades a la diagnosi prioritzades i el seu calendari
d’implementació per a la transformació digital.

• 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.
• Un beneficiari que hagi rebut un cupó de diagnosi indústria 4.0 en les tres convocatòries anteriors d’aquests

ajuts no pot rebre un cupó de diagnosi indústria 4.0 en aquesta convocatòria. ( Novetat )
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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 . Els resultats esperats són de tipus:

• Proves pilot d’integració de tecnologies i solucions en l’àmbit de la indústria 4.0                                          

• Projectes orientats a la transformació digital de l’empresa, la seva organització o el seu model de negoci, els productes i 
serveis orientats a client, processos, infraestructures o integració amb la seva cadena de valor. Inclou actuacions que 
contemplin la incorporació de tecnologies digitals de suport o assistència a les persones de l’organització.

• La quantia de la subvenció per aquesta acció 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
• El pagament de l’ajut de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 20% de l’import atorgat, a partir 

de la seva concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties. 

(*)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 acreditats , amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé.
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