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Cupons Indústria 4.0: Diagnosi i Assessorament en la 
implantació 
Data d’actualització de la informació: 04/07/2022 

 
Línia amb concurrència no competitiva 

 

Què se subvenciona/finança? 
Amb els cupons Indústria 4.0 és subvenciona el cost de la prestació de servei d’assessorament 
relacionades amb Indústria 4.0 per part de proveïdors que siguin o bé entitats amb el segell 
TECNIO o bé, persones acreditades per ACCIO en Indústria 4.0 en el moment de presentar la 
sol·licitud.  

Les accions que es poden subvencionar mitjançant aquesta línia d'ajuts són les següents: 

1. Diagnosi Indústria 4.0, per a la contractació de serveis d'orientació i assessorament per 
a la realització de diagnosis que permetin la identificació d'oportunitats d'incorporació 
de tecnologies de la Indústria 4.0 tant a nivell global com en els àmbits d'estratègia i 
model de negoci, organització i persones, productes/serveis orientats a client, 
processos, infraestructures i ecosistema 

2. Assessorament en la implantació Indústria 4.0, per a la contractació de serveis 
d'assessorament per a la implantació d'actuacions contemplades en el pla de 
transformació de l'empresa i que permeti la integració de tecnologies i solucions en 
l'àmbit de la indústria 4.0. 

 

Qui pot ser beneficiari i requisits? 
• Petites o mitjanes empreses de com a mínim 2 anys de vida amb establiment operatiu a 

Catalunya que estigui legalment constituïda i exerceixi una activitat econòmica en el 
moment de presentació de la sol·licitud.  

• Una mateixa empresa pot rebre com a màxim 3 cupons pels ajuts regulats per aquestes 
bases, amb un màxim d’un cupó cada línia d’ajut. 

• Una empresa que hagi rebut un cupó de diagnosi industria 4.0 en alguna de les 
convocatòries anteriors no pot rebre un nou cupó de diagnosi indústria 4.0.  
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Quin és el període de presentació de la sol·licitud? 
Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació de la Convocatòria i fins al dia 29 de juliol 
de 2022 a les 14:00h o bé exhaurí pressupost de la línia.  

 

Quines actuacions i despeses són subvencionables/finançables? 
Les actuacions subvencionables són les prestacions de serveis que  han de incloure  com a 
lliurables alguns d’aquest resultats: 

1. Per a Cupons de Diagnosi Indústria 4.0:  
- Diagnosi que contempli anàlisis de tots els àmbits de l’empresa per identificar 

oportunitats d’incorporació de qualsevol de les tecnologies indústria 4.0 
transversals esmentades. Els àmbits d’anàlisi inclouen: estratègia i model de 
negoci, organització i persones, productes/serveis orientats a client, processos, 
infraestructures i ecosistema.  

- Full de ruta que contempli les accions tecnològiques identificades a la diagnosi 
prioritzades i el seu calendari d’implementació per a la transformació digital. 

En aquesta convocatòria nomes es permet contractar una persona acreditada per 
Indústria 4.0 per sol·licitud en Cupons de Diagnosis. 

 
2. Per a Cupons d’Assessorament en la implantació Indústria 4.0: la implantació 

d'actuacions contemplades en el pla de transformació de l'empresa (realitzat 
prèviament) i que permeti la integració de tecnologies i solucions en l’àmbit de la 
indústria 4.0.  
Important tenir present, que en aquests casos, s’ha d’aportar el pla de transformació 
previ i que el mateix tingui un mínim de qualitat i de contingut en el sentit que inclogui 
accions tecnològiques i la seva calendarització. 
Els resultats esperats són de tipus:  
- Proves pilot d’integració de tecnologies i solucions en l’àmbit de la indústria 4.0. 
En el moment de la justificació de l’actuació, els lliurables a presentar d’aquest servei, 
han incorporar els detalls de les proves pilot realitzades i/o projectes de transformació 
digital. 

 
Les actuacions subvencionables hauria de incloure les tecnologies que estan considerades 
dins de la definició de industria 4.0 són les que tenen a veure amb: Fabricació 
additiva/impressió 3D, Blockchain, Robòtica, Supercomputació/ quàntica, Ciberseguretat, Big 
Data, 5G, Realitat Virtual i Realitat Augmentada o mixta,  Sensors i internet de les coses, 
computació al núvol/perifèric, Intel·ligència Artificial, Fotònica, Simulació o bessó digital, i 
integració de sistemes en el cas d’empreses de sectors productius amb CCAE compresos 
entre el 15 i el 36.  
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Com a despeses subvencionables:  

• Es subvencionable el cost de la prestació de servei d’assessorament per part persones 
que estiguin acreditades per ACCIO en Indústria 4.0 en el moment de presentar la sol·licitud 
o entitats amb el segell TECNIO.  

• No són subvencionables: IVA, pagaments en efectiu, subministraments, fungibles, 
equipaments, adquisició de software o llicències d’ús, disseny i desenvolupament d’una 
app i disseny de pàgines web. Activitats permanents o periòdiques ni les despeses 
d’explotació normals. 

 

Quina és la intensitat i l’import de l’ajut? 
Els imports màxims d’ajut per a cada tipologia són els següents:  

1. Diagnosi: Subvenció de màxim 8.000 € 
2. Implantació: Subvenció de màxim 20.000 € 

La subvenció es calcula aplicant un ajut del 100% al cost subvencionable acceptat, sempre 
quan no es superin els màxims indicats.  

Cal tenir en compte que en el moment de la justificació: 

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder 
considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 80% del cost aprovat de 
l’actuació subvencionada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació 
total de l’ajut atorgat.  

 

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable/ 
finançables? 
Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener del 2022 i el 30 de 
setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d'aquest termini. 

 

Quins són els tràmits? 
Sol·licitud d’ajut:  

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les 
persones interessades a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat). 

Resolució d’ajut:  

La resolució es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al Tauler 
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat).  
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En el cas dels Cupons d’Assessorament en la Implantació Indústria 4.0es rebrà una bestreta 
per l’import del 20% de l’ajut atorgat una vegada rebuda la resolució de concessió, sense que 
sigui necessària la constitució de garanties.  

Justificació d’ajut:  

S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini previst a la resolució de la 
concessió.  

La justificació s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les 
beneficiaries a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat). 

La modalitat de justificació és l’acreditació per compte justificatiu amb aportació de justificants 
de despesa. 

Tots els tràmits requereixen de signatura electrònica de representació de l’entitat sol·licitant i 
de tramitació electrònica. 

 

Quina documentació s’ha d’aportar? 
Sol·licitud d’ajut 

La sol·licitud, inclou: 

• Memòria tècnica del projecte segons model disponible a la web d’ACCIÓ 
(acció.gencat.cat) (no s’admetran a tràmit sol·licituds que no es corresponguin amb el 
model o amb informació deficient o insuficient) 

• Declaració ajuts rebuts en minimis segons model disponible a la web d’ACCIÓ 
(acció.gencat.cat) 

• En el cas de el cas d'empresaris individuals, alta censal a Hisenda (model 036). 
• En el cas de cupons d’assessorament en la Implantació Indústria 4.0, cal aportar un pla 

de transformació digital de l’empresa amb un mínim de qualitat i contingut, en el sentit 
que inclogui les actuacions tecnològiques identificades i prioritzades a la diagnosi i el 
seu calendari d’implantació. 

• En els casos on la despesa subvencionable iguali o superi els 15.000€, tres ofertes 
sol·licitades a diferents proveïdors acreditats (Centres Tecnio o persones assessores 
acreditades per ACCIÓ). 

 

Justificació d’ajut 

Consultar: https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts 

 

Observacions  
• La línia s’acull als ajuts de minimis (en els darrers 3 anys els ajuts minimis no poden 

superar 200.000 €) i queden fora: 
 Empreses que operen en els sectors pesca i aqüicultura 
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 Empreses dedicades a producció primària productes agrícoles 
En el cas d'empreses que operin en el sector del transport per carretera, l'ajut total de 
minimis no serà superior a 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis 
fiscals. 

• En el cas de Diagnosi nomes es permet contractar una persona acreditada per Acció 
en Indústria 4.0. 

 

On podeu consultar els vostres dubtes sobre l’ajut? 
Gestió de la sol·licitud: ajuts.accio@gencat.cat (Disponible per qualsevol dubte o incidència en 
la tramitació electrònica o web) 

Gestió de la justificació: grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat o al telèfon 93 567 69 60 

Gestió tècnica: industria40@correu.accio.gencat.cat  

 

Quina normativa heu de tenir en compte si voleu optar a aquest 
ajut?  
RESOLUCIÓ EMT/1890/2022, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions a cupons a la competitivitat empresarial. 

RESOLUCIÓ EMT/2032/2022, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2022 per a la concessió de subvencions a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS 
635324). 

 

 

 

 

 

 

 

Passeig de Gràcia, 129 

08008 Barcelona 

T. 93 476 72 06 

accio.gencat.cat 

info.accio@gencat.cat 

@accio_cat 
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