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Membres supramunicipalitatAmb el suport de

QUI HI POT PARTICIPAR  
 PIMES o empresari/a 

individual (règim d’autònoms)
 Empreses innovadores
 Vocació d’incorporar 

tecnologies o pre-
tecnologies 4.0

 Potencial de creixement
 Prioritat amb seu social o 

localització a
Terrassa - Matadepera 
Rellinars - Ullastrell 
Vacarisses - Viladecavalls

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Vols ser més competitiu?:  entra a l’era de la 
Transformació Digital! 

IMPULS INDÚSTRIA 4.0
Incentivant l’adopció de tecnologies 4.0

Límit in
scripció 

candidatures:  

7 de novembre 

de 2019

Imatge de Gerd Altmann en Pixabay

QUÈ ÉS 
Un programa d’incentivació del 
canvi tecnològic promogut per 

OBJECTIU
Donar suport, eines i 
acompanyament a les PIMES amb 
major capacitat d’incorporar el 
canvi tecnològic en els seus 
processos i model de negoci

COST
SUBVENCIONAT 100% 
(Gratuït per a l’empresa)

DURADA 
Any 2019

49074907

QUI HI POT PARTICIPAR  
 PIMES o empresari/a 

individual (règim d’autònoms)
 Empreses innovadores
 Vocació d’incorporar 

tecnologies o pre-
tecnologies 4.0

 Potencial de creixement
 Prioritat amb seu social o 

localització a
Terrassa - Matadepera 
Rellinars - Ullastrell 
Vacarisses - Viladecavalls

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Feu clic aquí
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OBJECTIUS  

 Sensibilitzar a les empreses de la 
necessitat del canvi tecnològic.

 Assessorar a les empreses participants a 
omplir l’eina de càlcul de nivell de 
maduresa digital creada per Ajuntament

PROGRAMA
  
 Fase 0. Selecció de participants

Recepció candidatures: fins el 7 de novembre

 Fase 1. Descobrint l’empresa 4.0
Dinàmica de treball per conèixer les oportunitats de la digitalització de 
l’empresa i treballar l’eina de càlcul de nivell de maduresa digital de 
l’Ajuntament de Terrassa:  maduresadigital.orbital40.com

Dia: 8 novembre de 9:30 – 13:30 h.
Lloc: Sala Pujals. Edifici principal Cecot, C/ St. Pau , 6 (08221 Terrassa)

 Fase 2. Diagnosi i Planificació
16 empreses participants, es beneficiaran de l’assessorament individual, 
per part d’experts, que realitzaran la diagnosi i la planificació per a que cada 
empresa pugui estar preparada per a accedir a altres programes d’ajuts a la 
transformació digital i indústria 4.0 (cupons tecnològics d’Acció, entre 
d’altres)

 

 Fase 3. Cloenda i Avaluació de resultats
El programa finalitzarà amb la realització d’una sessió formativa 
on es tractarà un tema relacionat amb indústria 4.0 i l’economia 
circular. 

  

 Assessorar a les empreses i preparar-les 
per  a accedir a programes i ajuts a la 
transformació digital i la indústria 4.0.

 Aconseguir que 16 empreses iniciïn el 
camí de la indústria 4.0.
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