
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Generalitat anuncia la creació a Catalunya d’un gran hub 

mundial d’impressió 3D 

 

El projecte 

 La Generalitat de Catalunya anuncia la creació d’una nova infraestructura industrial 

pel país: el Global 3D Printing Hub, una gran plataforma que pretén esdevenir 

referent a nivell mundial en l’àmbit de la tecnologia d’impressió 3D des d’una 

perspectiva industrial. Té un doble objectiu: 

 

 Dur a terme activitats d’innovació i R+D per desenvolupar la impressió 3D des 

de Catalunya, esdevenint un punt de trobada internacional entre els 

proveïdors d’aquesta tecnologia i empreses de tot el món interessades en 

iniciar projectes en el camp de la impressió 3D, donant lloc a productes més 

competitius, nous models de producció o nous models de negoci. 

 

 Actuar com un laboratori públic per impulsar l’accés de l’empresa catalana en 

aquesta tecnologia fent investigació, proves, testos i sèries curtes per 

descobrir i aprofitar al màxim el potencial de la impressió 3D, conduint i 

accelerant la transformació digital de la indústria cap un model basat en la 

digitalització i la indústria 4.0. 

 

 La plataforma neix fruit de la iniciativa público-privada i s’ubicarà al Campus Diagonal 

Besòs, a Barcelona, ocupant un espai superior als 10.000 m2. La Generalitat invertirà 

28 milions d’euros fins al 2020. Aquest mateix any 2017, el Govern farà –a través 

d’ACCIÓ- una aportació directa inicial de 5M€ i es preveu complementar el 

finançament a través de fons FEDER de la Unió Europea. Les principals funcions de 

la plataforma seran: 

 

 Experts i empreses líders en aquest àmbit duran a terme iniciatives 

d’innovació i R+D per impulsar el desenvolupament d’aquesta tecnologia des 

de Catalunya. D’aquesta manera, empreses catalanes i de tot el món que fins 

ara no han incorporat la impressió 3D al seu negoci podran trobar en aquest 

hub la tecnologia més avançada per crear nous tipus de productes o noves 

maneres de produir-los de manera més competitiva.   

 

 Aquest laboratori permetrà a les empreses catalanes accedir en aquest tipus 

de tecnologia. Podran fer testos, assaigs, crear prototips, provar produccions 

curtes i formar-se per adoptar la impressió 3D al seu model de negoci, des 

d’un àmbit tecnològic així com també apropar-lo a la recerca de finançament. 

 

 També serà un centre de certificació de nous materials que s’utilitzin en l’àmbit 

de la impressió en 3D.  



 

 

 
 A més, el Global 3D Printing Hub incorporarà una acceleradora d’empreses 

per fomentar la creació d’start-ups vinculades a aquesta tecnologia i un 

programa d’emprenedoria corporativa. 

 
 El centre també disposarà d’un showroom permanent de productes i solucions 

per fer difusió de casos d’èxit i dels últims avenços d’aquesta tecnologia, que 

serà visible a les instal·lacions de la Fira de Barcelona i a través del congrés 

internacional IN(3D)USTRY que enguany celebrarà la segona edició a 

Barcelona.  

 

 El projecte està liderat per ACCIÓ, l’agència de la Generalitat per a la competitivitat 

de l’empresa, i compta amb el suport d’empreses, centres tecnològics i centres de 

recerca com HP, RENISHAW, Eurecat-Leitat, Fira de Barcelona o l’Institut de 

Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), entre d’altres. La plataforma, de titularitat pública 

i gestió privada, s’impulsa en col·laboració amb la Secretaria d’Universitat i Recerca, 

la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital i la Direcció 

General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació. El Global 3D Printing 

Hub s’alinea amb l’estratègia de la Comissió Europea articulada a través dels Digital 

Innovation Hubs. 

 

 

La importància de la impressió 3D a la indústria 

 

 La impressió 3D és una de les tecnologies més rellevants de la indústria 4.0 i que 

redefinirà la manera com les fàbriques produeixen els seus béns arreu del món, 

l’aprovisionament i la logística. La impressió 3D no només té l’objectiu de fer prototips 

i components individuals, sinó que acabarà sent l’eina per produir massivament lots 

de productes personalitzats, fets a mida i reduint les distàncies de transport. És per 

això, i per la seva vinculació estratègica amb la digitalització i la indústria 4.0, que 

aquest projecte és una de les iniciatives que formen part del Pacte Nacional per la 

Indústria. Actualment, el volum de negoci de la impressió 3D al món se situa en els 

4.200 milions de dòlars, amb la previsió que assoleixi els 12.800 milions de dòlars el 

2020.  

 

 Per què és important per la indústria? 

 
 Transversalitat: es tracta d’una tecnologia d’aplicació en molts sectors 

industrials, ja sigui a nivell de producció (que actualment encara està limitada 

pels costos de producció i la disponibilitat de materials) o bé per la fabricació 

de prototips i utillatges. 

 



 

 

 Flexibilitat: tant pel que fa a la mida de les sèries, com als materials que 

s’utilitzen o fins i tot la possibilitat d’ajustar les ordres de fabricació per a fer 

front a canvis en el disseny. 

 

 Major valor afegit: 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 utilitzar materials especials. Per tant, és molt important per a una indústria 

que vol fabricar peces de major valor afegit. 

 
 Fabricació de km. 0: la possibilitat de fabricar sèries curtes de productes molt 

adaptats a l’usuari permet apropar el lloc de producció al mercat de destí. 

 
 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. 

 
 Personalització: permet donar resposta a la tendència global de buscar una 

major customització dels productes. 

 
 Generarà nous models de negoci, amb un fort impacte en tota la cadena de 

valor.  

 

 Alguns dels sectors i aplicacions de la impressió 3D més rellevants són la indústria 

manufacturera (peces funcionals per construir màquines, components), l’automoció, 

l’aeronàutica, la salut (tecnologies mèdiques, pròtesis, implants), plàstics, 

electrònica, moda (calçat personalitzat, roba tècnica), alimentació (fabricació de plats 

a partir d’aliments frescos triturats) o la construcció (fabricació de peces 

prefabricades).             

 

 Es tracta d’una tecnologia disruptiva però que ja s’està aplicant a moltes indústries 

de tot el món, que suposarà la generació de talent i la creació de nous llocs de treball 

qualificats. El centre també estarà obert a multinacionals i empreses de tot el món 

interessades en aquesta tecnologia, un fet que contribuirà a posicionar Catalunya 

com un hub de referència en aquest àmbit potenciant la captació de nous projectes 

d’inversió estrangera pel país. 


