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1. Definició del 3D Printing i 

importància per a la indústria
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Definició de 3D printing

Font: https://www.eos.info/additive_manufacturing/for_technology_interested

Existeixen 7 categories de 

processos de fabricació additiva

VAT Photopolymerisation

Material Jetting

Binder Jetting

Material Extrusion

Powder Bed Fusion

Sheet Lamination

Directed Energy Deposition

La impressió 3D (3D Printing) també 

reconeguda com a fabricació additiva 

(additiva manufacturing fa referència 

a un conjunt de tecnologies que 

permeten la creació d’objectes 

volumètrics a partir de models 

digitals. 

La fabricació es fa mitjançant unes 

màquines anomenades impressores 

3D que depositen el material, 

generalment per capes, i el van 

consolidant amb diferents tecnologies 

fins a obtenir la peça final.
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Importància del 3D 

printing per a la 

indústria

Transversalitat Flexibilitat i 

personalització

Més valor

afegit

Fabricació de

km 0

Reducció del 

time to market

Es tracta d’una tecnologia d’aplicació en 

molts sectors industrials, ja sigui a l ’àmbit 

de la producció (que actualment encara 

està limitada pels costos de producció i la 

disponibilitat de materials) o bé per a la 

fabricació de prototips i uti l latges. 

Tant pel que fa a la mida de les sèries, com 

als materials que s’uti l i tzen o fins i tot a la 

possibil i tat d’ajustar les ordres de fabricació 

per fer front a canvis en el disseny. Permet 

donar resposta a la tendència global de buscar 

més customització dels productes.

La tecnologia permet fabricar geometries 

tridimensionals complexes que no és possible 

fabricar amb altres tecnologies, així com reduir 

el nombre de peces d’un conjunt. També 

permet fabricar estructures lleugeres o util itzar 

materials especials. Per tant, és molt important 

per a una indústria que vol fabricar peces de 

més valor afegit.

La possibil itat de fabricar sèries curtes de productes molt 

adaptats a l’usuari permet competir en qualitat, innovació i 

flexibilitat. Si el criteri “preu” disminueix la seva importància 

relativa, la fabricació propera cobra sentit.  

Permet agilitzar el procés de 

disseny i desenvolupament de 

producte, així com la fabricació. 

És un procés molt interessant 

per a sectors industrials que 

volen innovar contínuament els 

seus productes.

Importància del 3D printing per a la indústria
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2. Principals magnituds mundials
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Empreses líders mundials i principals hubs de 

desenvolupament del 3D printing al món 
Malgrat que el desenvolupament del 3d printing cada vegada està més estès, es poden identificar regions on es concentra 

molta part de l’activitat. 

Font: elaboració pròpia

Empreses líders 
mundials
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Evolució prevista del mercat de la impressió 3D

Evolució del mercat del 3D printing

El volum de mercat de la fabricació additiva ha

incrementat, d’1,5 bnUS$ el 2011 a 4.2 bnUS$ el

2015. S’estima que fins al 2020, la taxa anual de

creixement serà del 25 %

Acceptació de la impressió 3D en diferents regions

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

EEUU

Regne Unit

Alemanya

Resta d'Europa occidental

Xina i Corea del Sud

Empreses que preveuen adoptar la tecnologia

Empreses que tenen experiència en la utilització de la tecnologia

Font: elaboració pròpia a partir de dades de EY (2016): “How will 3D printing make your 

company the strongest l ink in the value chain? EY’s Global 3D printing Report 2016”

Font: EY (2016): “How will 3D printing make your company the strongest l ink into the value 

chain? EY’s Global 3D printing Report 2016”

La utilització del 3D Printing està creixent de forma

considerable, no només en intensitat sinó també en

la varietat d’aplicacions i la dispersió dels mercats.
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3. El 3D Printing a Catalunya
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Principals conclusions del mapeig

90 empreses*

Facturació de 239M€ 

directament vinculats al 3D 

Printing

El 90% de les empreses 

són PIMES

Tipologia d’empreses:

- Proveïdors de solucions (fabricants 

d’impressores i materials)

- Integradors

- Proveïdors de serveis (3D Printing 

Bureau)

1.188 treballadors 

vinculats al 3D Printing
El 7,7% de les empreses tenen 

filials a l’estranger 

El 25,5% les empreses són 

exportadores

El 3D Printing a Catalunya

a Catalunya

El 26,6% de les empreses 

facturen més d’un milió d’euros

El 47,7% de les empreses té 

menys de 10 anys

Font: elaboració pròpia en base a Orbis, directoris d’ACCIÓ i 

Barcelona&Catalonia Start-up hub. Per les dades de 

facturació i treballadors s’han fet estimacions en base a línies 

de negoci de les empreses. 

*Algunes d’aquestes empreses no compten encara amb dades econòmiques 

disponibles actualment, per la qual cosa, les dades de facturació i l locs de treball són 

una estimació. 
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L’ecosistema del 3D printing a Catalunya

SECTORS 

D’APLICACIÓ

Automoció i moto

Maquinària, 

metal·lúrgia i béns 

d’equipament

Salut i 

equipaments 

mèdics

Indústria 

farmacèutica

Construcció

Alimentació

Economia circular

Moda

Hàbitat

Font: Acció

Nota: L’ús d’aquestes marques és mera ment informatiu. Les marques esmentades en el

present informe pertanyen als seus respectius titulars i, en cap cas són titularitat

d’ACCIÓ. Aquesta és una representació il·lustrativa parcial de les principals empreses

que formen part de l’ecosistema del sector de la fotònica a Catalunya, però poden existir

altres empreses que no hagin estat incorporades a l ’estudi.
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4. Tendències i aplicacions per 

sector de demanda
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APLICACIONS

Mass customization

Fabricació a escales 

micro i nano

Estructures lleugeres i 

geometries complexes

TECNOLOGIA

Combinació amb 

tecnologies tradicionals

Nous materials

Combinació de diferents materials 

en una mateixa màquina

NEGOCI

Transportar el disseny, 

no el producte

On-demand

manufacturing

De models de negoci basats 

en producte a models de 

negoci basats en client

Tendències del 3D printing

Bioimpressió Open-design products
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SALUT

FABRICACIÓ

ALIMENTA-

CIÓ

Principals aplicacions de la tecnologia 3D printing

Pròtesis
Implants dentals

Models prequirúrgics

Aplicacions actuals Aplicacions futures

Prototips

Peces funcionals Components 
aeronàutica

Xocolata

Bioimpressió

Impressió de plats 
a partir d’aliments 

frescos

Impressió de gelats

Rebosteria

Components automoció
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CONSTRUC-

CIÓ

MODA

Principals aplicacions de la tecnologia 3D printing

Infraestructures  
prefabricades

Aplicacions actuals Aplicacions futures

Bosses

Joieria

LLAR I 

REGALS

Joguines 
(personalitzades)

Formigó prefabricat

Peces ceràmiques 
de geometries 

complexes

Vestits

Cases 
prefabricades

Decoració

Ulleres a mida Calçat tècnic 
personalitzat

Il·luminació



Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Consulta l’informe complet aquí:

www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/3D_printing_pindola

Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:

www.accio.gencat.cat/ca/sectors/industria-40/


