


Programa

16.00 h – Benvinguda

16.05 h – Programa ACTIVA Industria 4.0

Fernando Carabias, responsable del Servicio de Industria Conectada 4.0 Dirección General de la Industria y de la PYME. MINCOTUR

16.15 h – Característiques de la convocatòria i serveis complementaris

Fernando Carabias, responsable del Servicio de Industria Conectada 4.0 Dirección General de la Industria y de la PYME. MINCOTUR 
Carles Miranda, coordinador d’Indústria 4.0 d’ACCIÓ

16.35 h – La visió pràctica de convocatòries anteriors: beneficis per a l’empresa participar en el programa i resultats assolits

Marta Albertí Ibarz, consultora d’Innovació a IDOM

16.50 h – Torn obert de preguntes

17.00 h – Cloenda
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Convocatòria 2020: Màxim 30 empreses 
[EOI (58%) + ACCIÓ (35%) + Empresa (6%)] 





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, 2 de febrer de 2021.

● FINALITZACIÓ: Dimarts, 16 de març 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

● TUTORIAGRATUÏTA: d’entre2 i 4 hores, per part d’un professional expert en transformació digital.

Per més informació: Consultar programa (data 2/02/21) Inscripcions propera edició: Vladislav Vichev (697 76 04 97; vvichev@secartys.org)

http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/cercador/s02022021/p1
mailto:vvichev@secartys.org


Matching entre oferta i demanda de solucions 4.0

Marketplaces anteriors:

• Gener 2019 / Desembre 2019 / Juliol 2020 / Novembre 2020

• Proper Marketplace: febrer-març 2021

El marketplace permet visualitzar diferents solucions reals en l’àmbit de la Indústria 4.0 disponibles avui
dia a Catalunya i aplicades al sector industrial.

Es mostren solucions relacionades amb els següents àmbits:

• Serveis de consultoria en estratègia de transformació digital, metodologies d'optimització i
digitalització de processos

• Solucions d’automatització, sensorització i digitalització de processos de monitoratge i control

• Solucions de robotització industrial, robòtica col·laborativa o autònoma

• Solucions d'intel·ligència artificial i data analytics per a la millora en la presa de decisions

• Etc.

➢ Talleres demostrativos sobre 
tecnologías habilitadoras

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/hub-marketplace
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/solucions-industria-marketplace-empreses
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/17-empreses-solucions-industria-40-Catalunya
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2020/11/02/1220492/marketplace-de-solucions-d-industria-4-0?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/s02112020


Tipologies de Cupons

▪ Cupons d’innovació i estratègia:

• Fiscalitat de la innovació

• Model de gestió i de processos d’innovació

• Propietat industrial

• Cupons d’economia circular

• Noves iniciatives disruptives

▪ Cupons Indústria 4.0

• Diagnosi indústria 4.0

• Implantació indústria 4.0

▪ Cupons startup

▪ Cupons finançament

▪ Cupons internacionalització

• Plans de promoció internacional

• Subcontractació ExportManager

✓

CUPONS PER LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL



TOTAL: més de 670 sol·licituds de pimes 

rebudes el 1r any 

• Diagnosi Indústria 4.0 (49%)

• Implantació indústria 4.0  (51%) 

TOTAL: estimació de > 500 projectes de pimes 

previstos aprovar 1r any

• 155 sol·licituds aprovades (1a convocatòria)

• Estimació de més de 350 sol·licituds previstes 

aprovar (2a convocatòria), actualment en 

tràmit de resolució

3a convocatòria prevista (març 2021)

6,95 Milions € destinats en ajuts a projectes de transformació digital de 

pimes en forma de Cupons el 1r any

CUPONS INDÚSTRIA 4.0



Relación de entidades seleccionadas para realizar el servicio de asesoramiento de Industria 4.0, innovación 
tecnológica y transformación digital 2019/2020 en el programa ACTIVA INDUSTRIA 4.0:

https://www.eoi.es/es/empresas/industria-40

https://www.eoi.es/es/empresas/industria-40


Carles Miranda
Coordinador Indústria 4.0

industria40.accio@gencat.cat

mailto:industria40.accio@gencat.cat

