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Com definir l’estratègia de transformació a l’empresa 
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La robòtica a Catalunya: La robòtica és una disciplina amb un important creixement i
que ja està implantada en moltes indústries. A Catalunya hi ha 147 empreses que hi
treballen plenament: ja sigui en la fabricació de robots o en la robòtica educativa,
entre d'altres.03/03/2020

El blockchain a Catalunya: El sistema de cadenes de blocs basa el seu potencial al ser
obert, segur, barat, fàcil d’utilitzar i amb múltiples aplicacions. Aquest informe
identifica les 117 empreses que ja l'utilitzen a Catalunya, un increment del 117%
respecte l'any 2018. L'estudi també repassa les seves principals aplicacions i
tendències a escala global.21/01/2020

El 3D Printing a Catalunya: La Impressió 3D o fabricació additiva es refereix a un
conjunt de tecnologies que permeten la creació d’objectes volumètrics a partir de
models digitals. Es tracta d’una tendència a l’alça, amb previsions de creixement
exponencial, que a Catalunya ja compta amb 118 empreses que n’ofereixen serveis i
productes.28/10/2019

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/robotica-a-catalunya
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/robotica-a-catalunya
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/el-blockchain-a-catalunya
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/el-blockchain-a-catalunya
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/3D_printing_pindola
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/3D_printing_pindola


http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/index.html?q=&cat_tipus=8b7c43a6-d94f-11e7-9472-005056924a59&cat_tipus=fa0d5188-d94f-11e7-9472-005056924a59


Durada i calendari
● DURADA: 32,5 hores (13 sessions presencials de 2,5 hores cadascuna).
● HORARI: dimarts i dijous tarda, de 15.30 a 18.00 hores.
● INICI: Dimarts, 1 d’octubre de 2020.
● FINALITZACIÓ: Dijous, 17 de novembre de 2020.

Condicions
● COST D’INSCRIPCIÓ: 490 € + IVA per participant.

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:

Per més informació: programa edició anterior 

Inscripcions propera edició:  sprieto@secartys.org

http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2020/05/05/1175379/curs-industria-4-0-com-abordar-els-reptes-de-la-digitalitzacio-empresarial?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/s05052020
mailto:sprieto@secartys.org
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Directori de professionals disponibles a Catalunya en serveis i solucions avançades en

INDÚSTRIA 4.0

Es requereix la ACREDITACIÓ de l'experiència d'aquests PROVEÏDORS per participar

en programes d'Ajudes a EMPRESES d'ACCIÓ.

Àmbits d'especialització (màxim 2):

• Estratègia (de transformació digital)

• Operacions i organització

• Tecnologia

Àmbit RIS3CAT: obligatori per participar

en els Cupons Indústria 4.0

• Indústria 4.0
Sol·licita la teva acreditació

(+ informació)

(Procés d’acreditació obert i vigent fins al 31 de maig de 2022)

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/assessors/
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Intensitat de l’ajut
Petita 

Empresa
Mitjana 

Empresa

Gran 
empresa

TECNIO

RECERCA 70% 60% 50% 100%

DESENVOLUPAMENT 45% 35% 25% 100%

Prevista apertura a principis setembre 



ICF Indústria 4.0, per impulsar inversions en la cadena de 

valor i el creixement de l'activitat industrial.

Amb una bonificació de fins al 2% del tipus d'interès per part de Departament d'Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Import Període Tipus d’interès

EURIBOR a 12 mesos 
+ 

Diferencial 
entre 2% i 2,95% (i 
bonificació del tipus 

d’interès de fins el 2%)

Comissions

D'obertura,
màxim de l'0,50%.

D'amortització total 
o parcial màxima: 

0,5%.

Fins 10 anys, 
fins 2 anys de 

carència 
inclosos.

Grans empreses:

A partir de 800.000€.
Fins el 80% de la inversió.

Pimes (*):

A partir de 200.000€.
Fins el 80% de la inversió.

(*) Per a les pimes l’import mínim de la inversió és 250.000 € (com que es pot finançar fins a un 80% 
de la despesa, el préstec mínim serà de 200.000 €).
(**) L’import mínim d’inversió serà de 1.000.000,00 euros en cas de grans empreses-

Consulta les bases de la convocatòria

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8086/1789351.pdf


Darrer Marketplace: 02/07/2020 – Format On line: + informació 

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
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2020/07/02/1198772/marketplace-industria-4-0?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/s02072020


Carles Miranda
Coordinador Indústria 4.0

industria40.accio@gencat.cat

CONTACTE: 

https://www.accio.gencat.cat/proaccio40

Gràcies

Laura Sobrevias / Alba Noguera
Delegació de la Catalunya Central 

936930209 – manresa.accio@gencat.cat

mailto:industria40.accio@gencat.cat
https://www.accio.gencat.cat/proaccio40
mailto:manresa.accio@gencat.cat

