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Objectiu 

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica de les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya cap a la Indústria 4.0 en forma de 
cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. 

Beneficiaris 

• Per a la tipologia Cupons de diagnosi 4.0 individuals, i la tipologia Cupons d’implementació 4.0, les petites i mitjanes empreses amb establiment 
operatiu a Catalunya.  

• Per a la tipologia Cupons de diagnosi 4.0 col·lectiva, els clústers acreditats del Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ sempre que estiguin vigents i que 
es poden trobar a http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/clusters/cluster/ . 
 

Característiques 
Els ajuts dels Cupons indústria 4.0 es divideixen en dos tipologies d’actuacions: 1) els cupons de diagnosi 4.0 i 2) Cupons d’implementació 4.0. Tot seguit es 
detallen les característiques.  

• Cupons de diagnosi 4.0: ajuts destinats a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats amb l’objectiu d’identificar oportunitats 
de millora que ajudin als beneficiaris a abordar un canvi estratègic, organitzatiu i cultural gràcies a la incorporació de les tecnologies de la indústria 
4.0.  
Individuals: actuacions de caràcter individual realitzades per les petites i mitjanes empreses destinades a la contractació de serveis d’assessorament 
a proveïdors acreditats per a la realització de diagnosis que permetin la identificació d’oportunitats d’incorporació de tecnologies de la Indústria 4.0 
en l’empresa (alineades amb la seva estratègia de negoci), així com l’establiment de plans de transformació que contemplin i incloguin les oportunitats 
detectades anteriorment. 
Col·lectiva: actuacions de caràcter col·lectiu realitzades per clústers acreditats destinades a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors 
acreditats amb l’objectiu de realitzar estudis verticals (d’àmbit sectorial o de la cadena de valor d’un sector) que permetin la identificació d’oportunitats 
d’incorporació de les tecnologies de la Indústria 4.0 en empreses d’un sector o de la seva cadena de valor, fomentant així la generació de plans de 
transformació col·lectius entre les petites i mitjanes empreses catalanes vinculades a aquest àmbit sectorial. En aquestes diagnosis col·lectives hi 
hauran de participar necessàriament pimes amb establiment operatiu a Catalunya. 

• Cupons d’implementació 4.0: ajuts destinats a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats per a la implantació d’actuacions 
contemplades en el pla de transformació cap a la indústria 4.0 definit prèviament per l’empresa, i que inclou la integració de tecnologies de la indústria 
4.0 en l’empresa. Són actuacions de caràcter individual realitzades per les petites i mitjanes empreses, en forma de petits projectes o proves de 
concepte per abordar el desenvolupament d’un nou producte tecnològic, un canvi estratègic, organitzatiu i cultural a partir d’aquestes tecnologies. 
S’inclou el desenvolupament de proves de concepte o actuacions pilot que impulsin la incorporació de tecnologia 3D Printing en els processos 
productius de l’empresa. 

Sol·licitud 

• Les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics. 

• IMPORTANT: En el cas en que no es presenti amb el formulari de sol·licitud l’annex específic del formulari de sol·licitud, la sol·licitud es considerarà 
desistida. 

Característiques i requeriments 

• El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada dels 
expedients al registre i fins a l’exhauriment de pressupost. 

• Una mateixa beneficiària, ja sigui empresa o clúster, pot rebre com a màxim un únic cupó per aquesta convocatòria.  

• Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d’assessorament per part d’un proveïdor acreditat i vigent.  

• No es consideren subvencionables altres tipus de despesa com ara subministraments, fungibles, adquisició d’equipaments o d’altres despeses 
similars que puguin ser necessaris per a la prestació del servei. 

• ACCIÓ assumirà dins de la despesa subvencionable un cost/hora màxim dels proveïdors acreditats de 80 euros/hora.  
 

Els proveïdors acreditats als que es poden contractar els serveis són 

• Aquells professionals acreditats i vigents com assessors en l’àmbit sectorial RIS3CAT d’Indústria 4.0 que inclou les categories d’expertesa: estratègia, 
tecnologia, operacions i organització de conformitat amb l’establert a la Resolució per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per a 
l’acreditació d’assessors en el marc dels programa d’ACCIÓ.  
En cas que aquests professionals no estiguin acreditats com assessors en l’àmbit sectorial RIS3CAT d’Indústria 4.0 en el moment de la sol·licitud, es 
podran acreditar durant el procés de valoració de la sol·licitud presentada per l’empresa o entitat beneficiària, segons el procediment establert en 
ACCIÓ. 

• Aquelles entitats acreditades i vigents amb el segell TECNIO, en el moment de la presentació de la sol·licitud de l’ajut, d’acord amb l’establert a la 
Resolució per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’acreditació de les entitats TECNIO. 

 
Termini d’execució del servei 

• Els serveis que es presentin per obtenir aquests ajuts s'hauran d'iniciar a partir de la data d’inici de l’actuació indicada per la sol·licitant en la 
sol·licitud de subvenció (aquesta data ha de ser posterior a la data de sol·licitud de la subvenció) i hauran de finalitzar en un termini màxim de 8 
mesos a comptar des d’aquesta data. 

• Existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació del termini. 
 
Quantia de l’ajut 

• L’ajut serà d’un màxim de 14.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació subvencionada. 
 
 

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/clusters/cluster/
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• Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la 
beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors acreditats, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a 
l'obra, la prestació del servei o lliurament del bé. 

• Aquesta línia d’ajuts està subjecte a la normativa de minimis, que estableix que la quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de 
minimis percebuts per l’empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros. En el cas de les empreses que es 
dediquin al transport de mercaderies per carretera la quantitat es reduirà a 100.000 euros durant 3 exercicis fiscals. 

Pagament  

• El pagament de l’ajut es realitzarà a l’empresa proveïdora del servei contra la presentació del document d’endós de la subvenció del beneficiari al 
proveïdor  

 
Obligacions de les beneficiàries i dels proveïdors dels serveis 

• El beneficiari ha d’informar al proveïdor del servei, en el moment de la seva contractació, que sol·licitarà per aquest servei l’ajut dels Cupons 
Indústria 4.0, cosa que implica que el proveïdor accepta les obligacions que s’estableixen a les bases d’aquests ajuts. 

• L’empresa beneficiària de l’ajut haurà de cedir el cobrament de la subvenció a l’empresa proveïdora del servei seleccionat utilitzant a tal efecte un 
document d’endós que estarà disponible a la web d’ACCIÓ. 

• El proveïdor del servei ha d’estar acreditat per ACCIÓ com a proveïdor validat a efectes dels ajuts dels Cupons Indústria 4.0. 

Observacions 

• La petita i mitjana empresa que sol·liciti directament un Cupó d’implementació 4.0, haurà de justificar i acreditar en la memòria tècnica de l’actuació 
que aquesta deriva d’una diagnosis 4.0 prèvia o d’un anàlisis estratègic fet prèviament per l’empresa (intern o amb suport extern) per abordar un pla 
de transformació digital. I per tant, aquesta actuació forma part d’aquesta estratègia o pla de transformació digital iniciat per l’empresa. 

Termini 

Fins les 14:00 hores del dia 19 de desembre de 2019, o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts. 

 


