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Circular 22/101 – 26 d’agost de 2022 

 

Ajudes impulsades pel creixement de les pimes 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Pel vostre interès, us informem que s’ha publicat al BOE l’Ordre ICT/819/2022, 

de 12 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la 

concessió d’ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través 

dels programes “Activa Indústria 4.0”, “Activa Creixement” i “Activa 

Ciberseguretat”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència. S’adjunta la disposició.  

 

A continuació us indiquem els detalls de l’ordre:  

 

Finalitat dels programes: 

 

1. Activa Indústria 4.0: programa d’assessorament especialitzat i personalitzat 

amb l’objectiu d’oferir un diagnòstic i anàlisi exhaustiu de la situació digital de 

partida de l’empresa i l’elaboració d’un Pla de Transformació que inclourà la 

definició, quantificació i priorització d’oportunitats de digitalització 

personalitzades. És un programa orientat a pimes de la indústria 

manufacturera per impulsar la seva transició a la indústria. 

2. Activa Creixement: programa d’assessorament especialitzat i personalitzat 

amb l’objectiu d’oferir un diagnòstic i anàlisi de l’empresa amb l’objecte de 

detectar les seves àrees potencials de creixement i l’elaboració d’un Pla de 

Creixement amb propostes d’accions de millora concretes en innovació, 

recursos humans, operacions, digitalització, Marketing i comercialització i 

finances, entre altres. Programa orientat a tot tipus de pimes, 
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especialment les petites empreses amb capacitat de creixement 

empresarial.  

3. Activa Ciberseguretat: programa d’assessorament especialitzat i 

personalitzat que té l’objectiu d’oferir un anàlisi de la situació actual de 

l’empresa en matèria de Ciberseguretat per conèixer el seu nivell de seguretat 

i elaboració d’un Pla de Ciberseguretat específic per a la mateixa amb un 

disseny personalitzat d’accions de millora de ciberseguretat. Programa 

orientat a tot tipus de pimes, en especial aquelles que desitgen 

millorar o potenciar els seus processos de ciberseguretat.  

 

Empreses beneficiàries: 

 

 Tinguin la condició de PIME. 

 Les condicions de l’article 7.2 de la disposició.  

 

Qui durà a terme l’assessorament a les empreses: 

 

 Empreses col·laboradores seleccionades per la Fundació EOI F.S.P. a través 

d’un contracte de licitació.  

 

Règim de concessió i tipus d’ajuda: 

 

 Les ajudes es concediran per ordre en règim de concurrència no competitiva, 

per ordre de presentació sol·licituds admeses una vegada realitzades les 

comprovacions de compliment dels requisits exigits.  

 La quantia corresponent, entesa com l’equivalent de la subvenció bruta, es 

determinarà a cada convocatòria, depenent de la determinació de pressupost 

i del nombre i abast dels projectes en cada cas.  

 S’utilitzaran les quanties individualitzades que s’indiquen a continuació, a 

menys que la convocatòria estableixi altres de forma motivada: 

o Activa Indústria 4.0 – 7.400 euros. 

o Activa Creixement – 6.150 euros 
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o Activa Ciberseguretat: 2.140 euros.  

 La intensitat de l’ajuda concedida serà del 100 per cent de l’import brut dels 

costos subvencionables del projecte, fins als màxims establerts anteriorment.  

 

Compatibilitat amb altres ajudes: 

 

 Són ajudes que tenen el caràcter d’ajuda de minimis establerts a l’article 12 

de la disposició.  

 

Termini de presentació de sol·licituds: 

 Aquestes ajudes no es podran demanar fins que es publiqui la 

convocatòria.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.  

 

Rebeu una cordial salutació, 


