
Oportunitats i beneficis de la implementació de 

tecnologies intel·ligents (Indústria 4.0) en la indústria 

alimentària

Amb el suport de:



Descripció i finalitat

El projecte “Fast Forward to the Future” consisteix en realitzar una

consultoria gratuïta a 20 empreses industrials del sector alimentari,

amb la finalitat de detectar oportunitats i beneficis de la

implementació de tecnologies intel·ligents (Indústria 4.0.) en els seus

processos.



Cupons d’Indústria 4.0

La iniciativa del projecte «Fast Forward to the Future» és compatible amb els Cupons

d'Implementació 4.0 d’ACCIÓ. Els Cupons d'Implementació 4.0 són ajudes a fons perdut,

de fins a 20.000€, destinades 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 de l'empresa i que permeti la integració de tecnologies de la indústria

4.0 (més informació). D'aquesta manera, si una empresa està interessada a sol·licitar un

Cupó d'Implementació 4.0, el projecte li permetrà realitzar la diagnosi requerida en la

sol·licitud del cupó.

Així mateix, en cas que una empresa estigui interessada a sol·licitar un Cupó

d'Implementació 4.0, nosaltres ens encarregaríem de la seva tramitació de manera

gratuïta.

http://www.accio.gencat.cat/ca/inici/
https://smartechcluster.org/es/cupones-industria-4-0/


Participants

Smartech

Kodama Analytics

Innova IT

Centre Tecnio Easy

TAI

Incipy

Integral Innovation

Solutions

Aumenta Solutions



Objectiu

L’objectiu principal del projecte és, a partir de l’anàlisi realitzat en l’empresa,

oferir recomanacions per a millorar en els àmbits següents:

Estratègia – Metodologies orientades al mig i llarg termini.

Digitalització – Implementació de solucions tecnològiques intel·ligents

orientades a millorar els processos, potenciar la productivitat i fomentar

l’eficiència, l’estalvi energètic i la seguretat, sempre alineades amb l’estratègia

de l’empresa.

Control de gestió – Models de gestió per a millorar productivitat i rendibilitat.



Metodologia

El procediment que seguirà la consultoria es dividirà en 3 fases:

Fase 1: Situació de partida – Obtenir una primera aproximació, a través d’un

breu qüestionari, sobre la situació de l’empresa respecte a la Indústria 4.0..

Fase 2: Entrevista – Realització de dues entrevistes amb els responsables de

l’empresa, a les seves instal·lacions, per a obtenir i comentar la informació

necessària.

Fase 3: Informe – Presentar a l’empresa els resultats obtinguts a partir de la

consultoria, així com les oportunitats detectades per a implementar

tecnologies Indústria 4.0 i les possibles vies de finançament per a executar

els projectes detectats.



Resultats 

Divulgació dels resultats obtinguts:

Resultats individuals – Els resultats obtinguts de cada empresa es divulgaran

només a la mateixa empresa.

Resultats a nivell sectorial – S'elaborarà un informe, a nivell sectorial, amb els

resultats agregats obtinguts d’aquest anàlisi.



Confidencialitat 

El nom de les empreses que participen en el projecte no serà publicat 

ni divulgat en cap mitjà. De la mateixa manera, els resultats obtinguts 

a partir de les reunions seran utilitzats exclusivament per a elaborar 

un informe individual per a cada empresa. Aquests resultats, 

posteriorment, s’utilitzaran de manera agregada per elaborar l’estudi 

a nivell sectorial, però sense esmentar, en cap moment, el nom de les 

empreses que han participat. 



Vladislav Vichev – vvichev@secartys.org – 685 328 977


