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AJUT 

MÀXIM 

20.000 €

•

•



2019 2020 2021

Sol·licituds
274 sol·licituds 

rebudes
398 sol·licituds

rebudes
700 sol·licituds 

rebudes

Atorgat
155 cupons atorgats

56% de les sol·licituds
336 cupons atorgats

84% de les sol·licituds
190 cupons atorgats

27% de les sol·licituds

Pressupost Línia 2M€ 4,49 M€ 2,5M€

Percentatge
segons tipologia

Diagnosis Industria 4.0 ( 49%) /
Implantació Indústria 4.0 (51%)

Diagnosi (31%)
Implantació (69%

€



Micro; 72;
(21%)

Petita; 171; 
(51%)

Mitjana; 93; 
(28%)

Micro; 26; (17%)

Petita; 73; 
(47%)

Mitjana; 49;
(32%)

Entitat; 7;( 4%)

Micro; 98;
(20%)

Petita; 244;
(50%)

Mitjana; 142; 
(29%)

Entitat; 7; 1%
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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

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

2,9 %

2,9 %

3,2 %

3,3 %

5,2 %

5,8 %

7,7 %

8,2 %

10,2 %
*



METODOLOGIA PER AL DIAGNÒSTIC AVANÇAT 4.0

❖ Caracteritzar l’empresa, grau maduresa digital i identificar el model de negoci actual

❖ Inspirar amb bones pràctiques ús tecnologies digitals i noves tendències innovadores

❖ Projectar el model de negoci futur

❖ Definir el full de ruta de transformació digital per passar de la reflexió a l’acció

DESCRIPCIÓ INSPIRACIÓ VISIÓ ACTUACIÓ



https://dih4cat.cat/


DIH4CAT ofereix els seus serveis a través

de l'accés a infraestructures tecnològiques,

capacitats digitals i tecnologies avançades,

actuant al mateix temps, de connector

avançat entre l'oferta i la demanda existent

en el conjunt de Catalunya.

El DIH4CAT té un clar enfocament

tecnològic. Els 7 àmbits tecnològics que el

composen, reflecteixen les capacitats

tecnològiques referents i disponibles a

Catalunya, i amb massa crítica

representativa a la regió.

Intel·ligència 

Artificial

Ciberseguretat

Supercomputació

Fabricació Additiva i 

impressió 3D

Fotònica

Comunicacions 

Intel·ligents

Robòtica i Manufactura 

avançada



Red d’Oficines 

Exteriors d’ACCIÓ 

.



mailto:industria40.accio@gencat.cat
http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/
https://www.accio.gencat.cat/proaccio40

