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smartCAT ALONIA
digital Pimes
Millora de la Competitivitat amb les TIC 

Direcció General de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació

L’objectiu de digital pimes és el de mostrar a les empreses catalanes 
com ens poden ajudar les TIC a millorar la competitivitat de l’empresa.

Afegeix un nou 
canal de venda

Controla i optimitza 
els processos 

Millorar la relació amb 
els clients i proveïdors

Agilitza els tràmits amb 
bancs, administració, etc.

Mobilitat per si no 
som a  l’empresa
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Informa’t sobre els 
avantatges de les TIC portal  amb informació que 

necessites per incorporar 
les TIC a l’empresa

Jornades i formació sobre les TIC 
arreu de Catalunya

Experiències i casos d’èxit d’altres 
PIMES que han apostat per les TIC 

Recursos i productes TIC que pots 
aplicar al teu negoci

Guies d’empresa sobre les 
diferents solucions tecnològiques

Smartcat

Informa’t sobre els 
avantatges de les TIC Guies d’empresa digital 

per descobrir noves 
possibilitats per al teu 

negoci

Altres guies disponibles:
• Identifica / contracta un proveïdor 
• Gestionar les TIC sense informàtic
• Conèixer més bé els teus clients
• Donar a conèixer la teva empresa
• Gestiona correctament els estocs
• Controla i optimitza els processos
• Organitza el coneixement
• Comunica amb l’empresa
• Comunica les teves maquines
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Assessora’t per un 
expert homologat

Àmbits dels serveis disponibles:

• Presència a internet 

• Posicionament Web

• Xarxes Socials

• Comerç electrònic

• Solucions de mobilitat

• Facturació electrònica

• Seguretat informàtica 

Cost del servei: 400€

Servei d’orientació digital    
amb recomanacions en 
funció de les necessitats 

TIC de l’empresa

formulariorientacio.idigital.cat

eTurisme

Impulsa el desplegament i ús del comerç 
electrònic per les PIMES catalanes 

Potencia la presencia de les TIC en el 
sector Turístic català  

Connectivitat d’alta capacitat orientada a la 
industria per innovar en les formes de treballar

Incrementa el volum de factures 
electròniques que s’emeten a Catalunya 

Aplica les TIC a la teva 
empresa 

einestic.idigital.cat

Projectes smartcat que 
faciliten el desplegament i 

implementació de les TIC a 
l’empresa

ecommerce



03/06/2016

4

Ajuts Vigents

La finalitat del Programa és oferir a les pimes
ajuts per a l'adopció de solucions
cloud , que podran triar d'un catàleg
estructurat en categories, que es posarà a la
seva disposició.

Els ajuts cobriran un import de entre 625 € i
15.000 € per beneficiari, corresponent a
un percentatge, d'entre el 50% i el 80%,
del pressupost subvencionable sol·licitat.

Termini fins
a 8 de Juny

de 2016

http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-
adopcion-cloud

smartCAT ALONIA
El nou paradigma de producció 
industrial en l'era digital

Direcció General de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació
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Industria 4.0: La nova revolució industrial

IoT & BigData: La nova revolució a internet 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 Web 4.0

1990 2000 2010 2020

Internet 
of 

content
(information,  

email) 

Internet of 
services
(eCommerce, 
eProductivity) 

Internet 
of people

(Mobile, 
Social Media) 

(BigData, Artificial 
intelligence) 
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Industrial Internet: La convergència dels dos mons 

INDUSTRIAL / OT INTERNET / IT 

Smart Technologies

Internet of things

Wearables

Virtual 
Reality

Artificial 
intelligence 

Big Data

Cyber-physical 
Systems Smart Robots Drones

3D PrintingCloud CibersecurityMobile



03/06/2016

7

SmartCAT: l’Estrategia Smart de Catalunya 

@TIC   #smartcat
smartcat.gencat.cat

smartCAT ALONIA


