
Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya

PROGRAMES  
SUBVENCIONATS 
I COFINANÇATS
2023

Com a organització empresarial més representativa de les pimes i 
les persones autònomes de Catalunya, a PIMEC gestionem diferents 
programes subvencionats o cofinançats per donar suport i impulsar 
la competitivitat dels negocis.  

Posem a la teva disposició diferents projectes  
als quals pots accedir d’acord amb les condicions de participació 
de cada cas, i responent a diferents necessitats en els àmbits 
estratègics, de creixement, de consolidació, responsabilitat social, 
digitalització, medi ambient i eficiència energètica, ocupació i 
contractació, o internacionalització.  
 

TROBA EL TEU PROGRAMA AQUÍ,  
I APROFITA L’OPORTUNITAT!  

T’ESPEREM I T’ACOMPANYEM  
PER ACONSEGUIR ELS TEUS REPTES.   



01Departament de Desenvolupament 
Territorial (DET) 

Annabel Cuatrecases 
acuatrecases@pimec.org

ACCELERA EL CREIXEMENT
 
Cofinançat: Valor 5.500€, preu real 500€

Programa d’acompanyament personalitzat per a pimes durant 9 mesos, a 
càrrec d’experts en diferents àrees de gestió empresarial, en què s’elabo-
rarà un pla de creixement i es donarà suport a la seva execució.

Aquest programa de suport, impulsat per PIMEC i la Diputació de Barce-
lona, t’ajudarà en aspectes com la transformació digital, les millores en la 
comercialització de productes i serveis, l’estructura financera, la interna-
cionalització i/o l’organització empresarial.

Participació:
Empreses de 3 a 250 treballadors, amb 5 anys o més 
de trajectòria, i seu a la província de Barcelona (ex-
cepte capital). 

Prevista pròxima convocatòria per a la 12a edició 
març-abril 2023. 

ESTRATÈGIA I CREIXEMENT



01 02Departament de Desenvolupament 
Territorial (DET) 

Annabel Cuatrecases 
acuatrecases@pimec.org

COMERÇ21 

Cofinançat: Valor 2.798,34€, preu real 100€

Projecte de suport a pimes comercials i de serveis per definir i implemen-
tar noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci 
de forma individual. 

Subvencionat per PIMEC i la Diputació de Barcelona, té per objectiu mi-
llorar àrees fonamentals dels comerços i serveis, com ara redefinir el mo-
del de negoci, comercialització i màrqueting, digitalització, equip humà, 
professionalització i gestió, entre d’altres.

Participació: 
Microempreses comercials i/o de serveis i parades de 
mercats municipals localitzades en trama urbana dels 
municipis de la província de Barcelona. 

Prevista pròxima convocatòria per a la 7a edició abril 
2023.

ESTRATÈGIA I CREIXEMENT

21COMERÇ



03Departament de Consultoria Estratègica  
i Finançament (CEF)

Maria Josep Contreras 
mcontreras@pimec.org

DIMENSIONA PIME

Cofinançat: 40% bonificat Micropime: Valor 5.000€, preu real 3.000€. 
   Pime: Valor 8.000€, preu real 4.800€. 

Programa d’acompanyament amb sessions de treball conjuntes, que generarà 
un full de ruta a 3 anys vista per tal de concretar la dimensió de la nostra pime 
i ajustar-nos i apropar-nos al dimensionament òptim mitjançant:
• objectius clars i accions concretes a realitzar, 
• detall de les responsabilitats,
• recursos necessaris,     
• indicadors d’assoliment,
• i calendari d’actuació.
Inclou: 
1. Anàlisi inicial de la situació de l’empresa.
2. Revisió i millora de la proposta de valor i del model de negoci.
3. Pla estructurat i constant per a la generació i captació d’oportunitats de 

negoci.
4. Revisió i millora de l’estructura i coordinació organitzacional, equips de 

treball i comercial.
5. Control i gestió del creixement de l’empresa. Revisió del sistema d’indica-

dors (KPI).
6 Revisió i millora dels marges. Anàlisi de costos i preus.  

Participació: 
Qualsevol pime de Catalunya.

Convocatòria oberta. 

ESTRATÈGIA I CREIXEMENT



03 04Departament de Desenvolupament 
Territorial (DET) 

Annabel Cuatrecases 
acuatrecases@pimec.org

CONSOLIDA’T 

Subvencionat: 100% subvencionat

Programa dirigit a les persones autònomes de suport a la consolidació, 
l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom. Té per objectiu l’assesso-
rament personalitzat i la formació per a la millora de la gestió empresa-
rial, i consta de reunions individuals obligatòries per al pla de treball, així 
com de la participació en un mínim de 4 píndoles formatives. 

Participació: 
Persones treballadores autònomes, econòmicament 
dependents (TRADE), o societàries integrades en 
una societat civil privada, una comunitat de béns o 
una societat limitada amb menys de 4 treballadors i 
facturació inferior a 500.000€. Residència i domicili 
fiscal a Catalunya. 

Convocatòria oberta. 

ESTRATÈGIA I CREIXEMENT



05Departament de Consultoria Estratègica  
i Finançament (CEF)

Maria Josep Contreras 
mcontreras@pimec.org

RELLEUPIME BARCELONA 

Cofinançat: Valor 5.500€, preu real 500€

Programa d’acompanyament gestionat per PIMEC conjuntament amb 
l’Ajuntament de Barcelona, que pretén donar suport en la successió de 
l’activitat del negoci, abastant aspectes estratègics i jurídics, de manera 
que cap negoci hagi de tancar. És una oportunitat per organitzar, de forma 
anticipada, un relleu òptim amb les persones més adequades i en el temps 
necessari: 

• L’empresari/ària té una opció de successió dins de la família
• L’empresari/ària no té opció de successió dins de la família i necessita 

plantejar un traspàs del negoci que podrà ser:
- En l’àmbit de l’empresa (equip directiu) – Manage By Out

- Venda/traspàs a tercers. 

Participació: 
Empreses de Barcelona capital o de l’àrea metropolitana.  
 
Convocatòria oberta. 

ESTRATÈGIA I CREIXEMENT



05 06Departament de Consultoria de 
Recursos Humans. Orientació i Ajuts 
a la contractació

Anabel Montón 
amonton@pimec.org

DIVERSITAT I EMPRESA

Subvencionat: 100% subvencionat

Programa subvencionat dirigit a les persones empresàries per:
• Promoure la sensibilització cap als col·lectius vulnerables al món em-

presarial
• Informar de les polítiques socials i legals per a les pimes, i la necessitat 

d’incloure-les en la dinàmica empresarial. 
• Facilitar un pla i les eines per a la incorporació de la diversitat a la pime.
• Impulsar la incorporació al mercat laboral de persones en situació de 

vulnerabilitat.

Es realitzarà un pla de diversitat, facilitat i gestionat per ECAS i PIMEC, 
i és un projecte que forma part del programa Next Diversitat i Empresa, 
finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation, i promo-
gut per la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector 
i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball. 

Participació: 
Empreses d’entre 1 i 249 treballadors/es i amb matriu 
o centre de decisió de Catalunya. 
 
Convocatòria oberta. 

RESPONSABILITAT SOCIAL



07Departament de  
Tecnologia i Innovació

oficina@oapbarcelona.com o bé  
oficina@oaptarragona.com 

OAP RURAL BARCELONA I TARRAGONA

Subvencionat: 100% subvencionat. 

Programa que té per objectiu apropar i impulsar la transformació digital 
a les petites i mitjanes empreses, persones autònomes i emprenedores 
ubicades en entorns rurals. S’executa a través de diferents serveis com 
ara assessoraments tecnològics personals, seminaris, jornades i eines 
per al diagnòstic digital, entre altres, subvencionat per les Diputacions de 
Barcelona i Tarragona, i gestionat per PIMEC (Fons Europeus Next Gene-
ration, Red.es, Pla de Recuperació del Govern Espanyol). S’ha dissenyat un 
itinerari per sensibilitzar i acompanyar les empreses no digitalitzades en 
la seva digitalització, i posar-les en contacte amb el mercat tecnològic. 

Participació: 
Persones autònomes i pimes de municipis de menys 
de 20.000 habitants de les províncies de Barcelona i 
Tarragona. 

Convocatòria oberta. 

DIGITALITZACIÓ

Tarragona

Barcelona



07 08

KIT DIGITAL

Subvencionat: 100% subvencionat. Valors import de 2.000 a 12.000€ 
segons el número de treballadors de l’empresa sol·licitant.

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya que té com a objec-
tiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mer-
cat per aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital 
de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents di-
gitalitzadors. Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan 
orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i 
treballadors i treballadores autònoms que pertanyin a qualsevol sector o 
tipologia de negoci (fons Europeus Next Generation, Red.es, Pla de Recu-
peració del Govern Espanyol).

Participació: 
Persones autònomes i micro i petites empreses de  
0 a 49 treballadors. 

Convocatòria oberta

DIGITALITZACIÓ

Departament de  
Tecnologia i Innovació

Ramón Collell  
pimec@kitdigital.net  
o bé  
rcollell@pimec.org



09Departament de 
 Medi ambient

Núria Vintró  
 nvintro@pimec.org

OTE BARCELONA I MATARÓ

Subvencionat: 100% subvencionat

És el punt de referència de les pimes per ajudar-les a ser més eficients 
energèticament i més sostenibles, i a reduir el cost de l’energia. És un 
projecte cofinançat entre l’Ajuntament de Barcelona i PIMEC, que ofereix 
un servei d’assessorament energètic integral totalment gratuït que inclou 
assessorament tècnic, assessorament administratiu –sobre normativa–,  
assessorament financer i acompanyament en l’execució de les accions 
identificades. 

Participació: 
Empreses amb domicili fiscal a la ciutat de Barcelona. 
Convocatòria oberta. 

Empreses amb domicili fiscal a la ciutat de Mataró. 
Convocatòria oberta

MEDI AMBIENT

09
Mataró

Barcelona

Oficina Transició 
Energètica



0909 10

PROGRAMA ORIENTA

Subvencionat: 100% subvencionat

Programa destinat a les empreses interessades a incorporar talent, a les 
quals ajudem des de PIMEC a trobar els candidats en col·laboració amb el 
Servei Públic d’Ocupació. El servei a les empreses inclou: 
• Disposar de candidatures per als teus processos de selecció.
• Cribratge curricular de les persones participants al programa.
• Assessorament especialitzat al llarg de tot el procés.
• Mediació en l’encaix entre l’oferta i la demanda.

Participació: 
Empreses de Catalunya. 

Convocatòria oberta. 

OCUPACIÓ I AJUTS A LA CONTRACTACIÓ

Departament de Consultoria de Recursos 
Humans. Orientació i Ajuts a la contractació

Míriam Díez 
mdiez@pimec.org



11Departament de Consultoria de Recursos Humans. 
Orientació i Ajuts a la contractació

Jonatan Guitart 
jguitart@pimec.org

PROJECTE SINGULARS

Subvencionat: 100% subvencionat

Subvencions a la contractació: Contracta persones joves formades en di-
ferents sectors de la nostra borsa de treball i rep un ajut equivalent a 6 
mesos del Salari Mínim Interprofessional del 2022 (fins a 6.000€). L’em-
presa es beneficia de: 
• Disposar de candidats sense cap cost.
• Acompanyament als joves per a la correcta adaptació al lloc de treball.
• Accés a una subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional 

del 2022 (1.000 euros per la jornada completa). La quantia serà propor-
cional al temps treballat.

• Assessorament i gestió tècnica gratuïts en la sol·licitud i justificació de 
l’ajut.

Participació: 
L’empresa o persona autònoma contractant ha d’estar ubi-
cada preferentment a les comarques i territoris on es des-
envolupa el projecte, no ha d’haver acomiadat cap persona 
treballadora del mateix perfil o categoria professional per 
acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan 
judicial, ni haver fet cap acomiadament col·lectiu en els 3 
mesos anteriors a la contractació. Ha de garantir el man-
teniment de l’ocupació neta per evitar l’efecte substitució, i 
complir la normativa legal vigent que afecti l’empresa. 
Convocatòria oberta. 

OCUPACIÓ I AJUTS A LA CONTRACTACIÓ
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OCUPACIÓ I AJUTS A LA CONTRACTACIÓ
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PROGRAMA 30 PLUS

Subvencionat: 100% subvencionat

Contracta nou personal entre l’1/10/2022 i l’1/04/2023 i rep fins a 
10.500,03€ de subvenció. PIMEC, en col·laboració amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) posa en marxa, per 7è any consecutiu, 
el programa 30 Plus que ofereix ajuts a la contractació de persones tre-
balladores de nova incorporació que tinguin 30 anys o més i estiguin en 
situació de desocupació de llarga durada, o bé de majors de 45 anys en 
situació d’atur. El servei inclou: 
• Selecció de candidatures que compleixin els requisits del programa.
• Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional de 2022 

(1.166,67 € a jornada completa) durant un període d’entre 6 i 9 mesos. La 
subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballats.

• Assessorament en tot el procés de tramitació de la subvenció.

Participació: 
L’empresa o persona autònoma contractant ha d’estar 
ubicada a Catalunya. No podran acollir-s’hi empreses de 
treball temporal, centres especials de treball ni empreses 
d’inserció. No haver acomiadat cap persona treballadora 
del mateix perfil o categoria professional, per acomiada-
ment qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, o 
per acomiadament col·lectiu, en els 3 mesos anteriors a la 
contractació. 
Convocatòria oberta.   

Departament de Consultoria de Recursos Humans. 
Orientació i Ajuts a la contractació

Cristina Rodríguez 
crodriguez@pimec.org 



INTERNACIONAL

13Departament Internacional

Míriam Sabaté 
miriamsabate@pimec.org

PROGRAMA EXPORTA

Cofinançat: Valor 9.000€, preu real 7.200€

Programa per impulsar la internacionalització de l’empresa en tres fases: 
anàlisi exportadora i definició de l’estratègia internacional; creació d’una 
base de dades de clients potencials, i accés als mercats i negociació: 
contacte amb tots els clients de la base de dades, presentació de l’em-
presa i seguiment, gestió i suport a la negociació. Un tècnic sènior en 
comerç internacional s’integrarà a l’equip professional de l’empresa per 
a l’execució del programa, amb el suport back office d’un tècnic júnior en 
comerç internacional.

Participació: 
Exclusiu per a empreses sòcies de PIMEC



Subcontractació Export Manager

Subvencionat: 100% subvencionat.      Valor: 8.000€ - cost real: 0€

Subcontractació a temps parcial d’un Export Manager sènior que t’asses-
sorarà i executarà l’operativa internacional, com prospecció de clients, se-
guiment de contactes per arribar a acords comercials.  

Pla de Promoció internacional

Subvencionat: 100% subvencionat.       Valor: 2.500€ - cost real: 0€

Disseny de l’estratègia internacional de l’empresa: anàlisi del producte o 
servei, preselecció de mercats potencials amb identificadors objectius, 
definició dels sectors d’aplicació, selecció de canals de venda i tipologia 
de clients, pla d’acció i pressupost.  

13

INTERNACIONAL

CUPONS A LA  INTERNACIONALITZACIÓ

Els Cupons a la internacionalització és un ajut per subcontractar pro-
veïdors experts en internacionalització acreditats per ACCIÓ. Pots dis-
posar-ne per realitzar el pla estratègic i comercial, i per crear una base 
de dades de possibles clients i fer-ne seguiment. Els Cupons Internatio-
nal e-Trade tenen per objectiu incentivar la promoció internacional de les 
empreses a través dels canals digitals. 
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Participació: 
Pimes amb establiment operatiu a Catalunya, amb 
volum d’exportacions no superior al 25% del total de la 
facturació, facturació mínima de 100.000€ i al corrent 
de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

Pròxima convocatòria prevista per a abril 2023. 

Departament Internacional

Míriam Sabaté 
miriamsabate@pimec.org



Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya

ESTRATÈGIA I CREIXEMENT
Accelera el creixement
Comerç21
Dimensiona PIME
Consolida’t
Relleupime Barcelona

RESPONSABILITAT SOCIAL
Diversitat i Empresa

DIGITALITZACIÓ
OAP Rural Barcelona i Tarragona
Kit Digital

MEDI AMBIENT
OTE Barcelona i Mataró

INTERNACIONAL
Programa Exporta
Cupons a la internacionalització 
 Subcontractació Export Manager
 Pla de Promoció internacional

OCUPACIÓ I AJUTS A LA CONTRACTACIÓ
Programa Orienta
Projecte Singulars
Programa 30 Plus

pimec.org  |

93 496 45 00
pimec@pimec.org


