
OFICINA ACCELERA PIME RURAL PROVÍNCIA DE BARCELONA



D’on sorgeix el 
projecte?

 Convocatòria de l’entitat RED.ES 

per constituir, Oficinas Acelera 

Pyme Rurales, a totes les 

províncies de l’estat Espanyol.

 Programa d’ajut a la digitalització 

d’empreses i autònoms, 100% 

subvencionat pels fons 

NextGenerationEU.



Qui ha presentat el 
projecte?

 PIMEC ha presentat el projecte a 

RED.ES i és el beneficiari de la 

subvenció.

 PIMEC crearà l’OAP rural de la 

província de Barcelona durant 2 anys 

i comptarà amb la col·laboració de la 

Diputació de Barcelona en virtut 

d’un acord estratègic.



 Empreses i persones autònomes dels 

264 municipis de menys de 20.000 

habitants de la província. Aquests 

municipis representen el 85% del total.

A qui va adreçada l’OAP 
rural de la província de 
Barcelona?

 En aquests municipis hi ha 

aproximadament el 21% de les 

persones autònomes de la província i 

18% de les empreses.



On serà l’OAP?

 Oficina descentralitzada en 11 oficines 

comarcals.

 4 CLSE acullen la seu comarcal de 

l’OAP.

 L’OAP comptarà amb el suport de 33 

Centres Locals de Serveis a les 

Empreses (CLSE) que faran d’antenes 

territorials, així com el personal vinculat a 

turisme i comerç de municipis de menys de 

20.000 habitants i d’ens locals 

supramunicipals.

 Les altres 7 són seus de PIMEC.



On serà l’OAP?

BAIX LLOBREGAT

“Oficina Acelera Pyme rural”

Pimec Baix Llobregat
Carrer del Pla 166, 1a planta, 

Despatx D-04, 

08980 Sant Feliu de Llobregat, 

Barcelona

936 32 73 73

vblanco@oapbarcelona.com
BAIX 

LLOBREGAT

Municipis <20.000 

habitants
Total %

Nº de municipis 15 30 50%

Nº d'autònoms 8.730 48.580 18%

Nº d'empreses 3.411 20.816 16%

Públic objectiu 12.141 69.396 17%



Què és una Oficina 
Accelera Pime?

 És un espai, tant físic com virtual, 

en què es realitzen tasques de 

sensibilització i suport a les 

pimes i persones autònomes

sobre els avantatges i les 

metodologies innovadores per 

optimitzar el funcionament dels 

seus negocis mitjançant la 

incorporació de les TIC als seus 

processos.



Sensibilitzar les pimes i persones 

autònomes per tal que es digitalitzin donant 

resposta a les següents qüestions…

 És important la digitalització? Per què?

 Exactament què significa?

 En quins àmbits em puc digitalitzar?

 Amb quines tecnologies?

 Quin nivell de maduresa tecnològica tinc?

 Quines ajudes puc rebre?

 Quins coneixements mínims em calen?

 On trobo empreses TIC properes?

Què pretenen les OAP?



Sensibilitzar Acompanyar
Posar en 
contacte

Prescripció 

antenes i altres 

agents

Seminari

“Cafè digital”

Assessorament 

personalitzat

Sessió “Quines 

10 coses he de 

saber…?

Taller 

“A qui contracto?”

Posada en 

contacte

Què farà l’OAP?



DIAGNOSI DIGITAL

ACCIÓ INDIVIDUAL / TELEMÀTICA

Avaluem el nivell de maduresa digital 

del teu negoci.

SEMINARI DE SENSIBILITZACIÓ “EL CAFÈ 

DIGITAL”

ACCIÓ GRUPAL/ PRESENCIAL

Jornades de sensibilització 

sobre tecnologies digitals, casos 

d’èxit, subvencions i molt més.

PÍNDOLES DE CONEIXEMENT

ACCIÓ INDIVIDUAL/ VIRTUAL

Recursos digitals d’interès per a tu 

i per al teu negoci.

INFORMACIÓ D’AJUTS

ACCIÓ INDIVIDUAL/ VIRTUAL

T’informem de totes les subvencions i 

ajuts destinats a la digitalització

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

ACCIÓ INDIVIDUAL / PRESENCIAL O 

VIRTUAL

T’ajudem a definir el millor camí cap 

a la digitalització.

TALLERS DE NETWORKING

ACCIÓ GRUPAL/ PRESENCIAL

Et facilitem el contacte 

amb professionals de la 

digitalització propers a tu.

OAP VIRTUAL

ACCIÓ INDIVIDUAL/ TELEMÀTICA

Un portal de recursos de serveis i de 

coneixement.

TRAMITEM EL TEU AJUT

ACCIÓ INDIVIDUAL/ TELEMÀTICA

Et facilitem el tràmit per beneficiar-

te de l’ajut

Què t’oferim a les OAPs rurals?



Amb aquest test s’obté una valoració del

grau de maduresa digital de l’empresa, a

nivell general i a nivell dels següents àmbits:

• Cultura digital.

• Suport digital al negoci.

• Persones.

• Digitalització de producte i/o servei .

• Tecnologia i dades.

• Màrqueting digital.

• Ciberseguretat.

Diagnosi digital
1. Test online

2. Resultats

a) Informe amb recomanacions

b) Cita amb assessor

AVALUEM EL NIVELL DE MADURESA DIGITAL DEL 

TEU NEGOCI

www.oapbarcelona.com



T’AJUDEM A DEFINIR EL MILLOR CAMÍ CAP A LA 

DIGITALITZACIÓ

• Assessorament individualitzat per mesurar la maduresa

tecnològica de l'empresa, fer-ne una valoració,

recomanacions sobre els passos a seguir, informació sobre

ajuts a la digitalització, recursos i serveis de l’OAP virtual,

etc.

• Explicació dels elements bàsics que cal conèixer sobre

les solucions tecnològiques que es vulgui contractar per a

tenir una major capacitat d'interlocució amb proveïdors

tecnològics.

Assessorament personalitzat



Seminari de sensibilització “el cafè digital”

L'objectiu d'aquest seminari és aconseguir

que les persones que hi participin se

sensibilitzin sobre la qüestió de la

digitalització.

• Píndoles de coneixement

• Xerrades tecnològiques

• Casos d'èxit

• Exposició d'ajudes a la digitalització

• Explicació sobre què ofereix l’OAP

JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE TECNOLOGIES DIGITALS, CASOS 

D’ÈXIT, SUBVENCIONS, ETC.



L'objectiu d'aquest taller és:

- Oferir a les empreses la possibilitat

d'interactuar amb potencials agents

digitalitzadors de proximitat.

- Sensibilitzar i incentivar a les empreses

tecnològiques perquè s'acostin de manera

real i efectiva als municipis més petits.

Tallers de Networking

ET FACILITEM EL CONTACTE AMB PROFESSIONALS 

DE LA DIGITALITZACIÓ PROPERS



Píndoles divulgatives sobre tecnologies

disruptives que milloren l’experiència dels clients,

atrauen i retenen el talent, augmenten de la

productivitat, augmenten del volum de negoci i la

adaptació al canvis del mercat.

• Presencia a Internet

• Comerç electrònic

• Xarxes Socials

• Gestió de clients

• BI i analítica de dades

• Gestió de processos

• Ciberseguretat

• Eines col·laboratives

Píndoles de coneixement
RECURSOS DIGITALS D’INTERÈS PER A TU I PER AL TEU NEGOCI



T’INFORMEM DE TOTES LES SUBVENCIONS I AJUTS DESTINATS A LA DIGITALITZACIÓ

Exposició per part del dinamitzador del catàleg d'ajudes nacionals, autonòmiques i

locals, al desenvolupament empresarial i a la transformació digital existents, amb

especial interès al programa KIT DIGITAL i altres línies d’ajuts com el DIH4CAT

Informació d’ajuts



Àmbits de gestió per 
digitalitzar…

PRESENCIA AVANÇADA A 
INTERNET

MARKETPLACE



ET FACILITEM EL TRÀMIT PER BENEFICIAR-TE DE L’AJUT

Tramitem el teu ajut
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