


PRESENTACIÓ PROGRAMA KIT DIGITAL
• Objectiu, destinataris i quantia de les ajudes

• Objectiu: facilitar i/o accelerar la digitalització de les PIMEs,
concretament petites empreses, microempreses i persones
en situació d'autoocupació, promovent l'adopció d'un conjunt
de categories de solucions bàsiques de digitalització,
adequades al nivell de maduresa digital.

• Pressupost total del programa: aprox. 3.000 M€



PRESENTACIÓ PROGRAMA KIT DIGITAL

SEGMENT BENEFICIARI Import bo digital

Segment I Empreses de 10 a 50 treballadors 12.000 €

Segment II Petites empreses entre 3 i menys de 10 treballadors 6.000 €

Segment III Autònoms o petites empreses entre 1 i menys de 3 treballadors 2.000 €



Esquema operatiu (1/3)

Beneficiaris

Digitalitzadors
es

Nivell de Maduresa Digital
(test d’auto diagnosi)

Sol·licitud de l’ajut

Market Place:
Solucions dels Digitalitzadors



Esquema operatiu (2/3)

Beneficiaris

Digitalitzadors
es

Nivell de Maduresa Digital
(test d’auto diagnosi)

Sol·licitud de l’ajut

Market Place:
Solucions dels Digitalitzadors

Bo Digital



Esquema operatiu (3/3)

Beneficiaris

Digitalitzadors
Cobrament

Nivell de Maduresa Digital
(test d’auto diagnosi)

Sol·licitud de l’ajut (*)

Market Place:
Solucions dels Digitalitzadors

(*) Opció de tramitació via Representant Voluntari

Bo Digital
al Beneficiari

Acord de
prestació de

servei



Beneficiaris Autorització Representant
voluntari

Tramitació de
l’ajut

Esquema operatiu: Representant Voluntari

El Beneficiari podrà recórrer a la figura d'un Representant Voluntari per a la tramitació i gestió
de l’ajut.

Article 27. Formalització i presentació de sol·licituds
....
3. La sol·licitud serà realitzada pel sol·licitant, el seu representant legal o un representant voluntari que compti amb la seva autorització en el context d'una
convocatòria i d'acord amb l'article 32 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i els funcionaments del sector
públic per mitjans electrònics.
A les convocatòries s'incorporarà un model d'autorització per actuar com a representant voluntari del sol·licitant a l'efecte de la sol·licitud i de la tramitació
de l'ajut que cal adjuntar a la sol·licitud.

Article 30. Acords de Prestació de Solucions de Digitalització i procediment de formalització
...
5. El beneficiari, el seu representant legal o un representant voluntari d'acord amb l'article 27.3, i l'agent Digitalitzador Adherit hauran de signar
electrònicament la proposta d'Acord de Prestació de Solucions de Digitalització, assegurant una còpia en castellà, mitjançant un formulari digital
disponible a través de la seu electrònica que es determini a cada convocatòria (la qual serà accessible des de la plataforma Accelera pime), acceptant les
condicions que s'hi estableixin.



Beneficiaris: Requisits i passos a seguir

• Ser petita empresa, microempresa o autònom (es
requerirà certificat censal)

• Complir els límits financers i efectius que defineixen les
categories d’empreses

• Estar en situació d’alta i tindre l’antiguitat mínima que
estableix la convocatòria.

• No tindre consideració d’empresa en crisi
• Estar al corrent de pagaments de les obligacions

tributàries i amb la Seguretat Social
• No estar sotmès a cap altra de les prohibicions

previstes a la Llei General de Subvencions (article 13.2 de
la Llei 38/2003)

• Estar inscrit al Cens d’empresaris, professionals i
retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària

• No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent
després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea

• No superar el límit d’ajuts de minimis (de petita quantia)
• Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital

d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la
plataforma Accelera pime (pot donar d’alta l’empresa i fer
el test aquí: https://www.acelerapyme.gob.es/registro-
pyme)

QUINS PASSOS S’HAN DE SEGUIR?

Com col·licitar el bo digital

01 Registra’t a https://www.acelerapyme.gob.es/user/login i
completa el test d’autodiagnosi
D’aquesta forma, es pot saber el nivell de digitalització que te la teva
empresa per poder ajudar-te millor i recomanar-te els serveis ajustats a
les teves necesitats.

02 Sol·licita l’ajut Kit Digital a la seu electrònica de Red.es
(sede.red.gob.es)
Completa totes les passes del formulari.

Com omplir el bo digital

01 Accedeix al catàleg d’agents digitalitzadors i decideix amb
quins agents vols desenvolupar i implementar les solucions
digitals

02 Posa’t en contacte amb els agents digitalitzadors, subscriu
l’acord de prestació de solucions digitals i comença el canvi
digital.

https://www.acelerapyme.gob.es/registro-pyme)
https://www.acelerapyme.gob.es/registro-pyme)
https://www.acelerapyme.gob.es/user/login


Catàleg de solucions (1/2)

LLOC WEB I
PRESÈNCIA A

INTERNET

COMERÇ
ELECTRÒNIC

GESTIÓ DE
XARXES
SOCIALS

GESTIÓ DE
CLIENTS

INTELIGÈNCIA
DE NEGOCI (BI) I

ANALÍTICA

SERVEIS I EINES
D’OFICINA
VIRTUAL

GESTIÓ DE
PROCESSOS

FACTURA
ELECTRÒNICA

COMUNICACIONS
SEGURES

CIBERSEGURETAT



Catàleg de solucions (2/2)

Categories de solucions de
digitalització Mesos prestació del servei

Segment III
Autònoms o petites empreses

entre 1 i menys de 3 treballadors

Segment II
Petites empreses entre 3 i menys

de 10 treballadors

Segment I
Empreses de 10 a 50 treballadors

Lloc web i presència a Internet 12 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Comerç electrònic 12 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Gestió de xarxes socials 12 2.000 € 2.500 € 2.500 €

Gestió de clients 12 2.000 €
(inclou 1 usuari)

2.000 €
(inclou 1 usuari)

4.000 €
(inclou 3 usuaris)

Business inteligence i analítica 12 1.500 €
(inclou 1 usuari)

2.000 €
(inclou 1 usuari)

4.000 €
(inclou 3 usuaris)

Gestió de processos 12 500 €
(inclou 1 usuari)

2.000 €
(inclou 3 usuari)

6.000 €
(inclou 10 usuaris)

Factura electrònica 12 500 €
(inclou 1 usuari)

1.000 €
(inclou 3 usuaris)

1.000 €
(inclou 3 usuaris)

Serveis i eines d’oficina virtual 12 250 €/usuari
(fins a 2 usuaris)

250 €/usuari
(fins a 9 usuaris)

250 €/usuari
(fins a 48 usuaris)

Comunicacions segures 12 125 €/usuari
(fins a 2 usuaris)

125 €/usuari
(fins a 9 usuaris)

125 €/usuari
(fins a 48 usuaris)

Ciberseguretat 12 125 €/dispositiu
(fins a 2 dispositius)

125 €/dispositiu
(fins a 9 dispositius)

125 €/dispositiu
(fins a 48 dispositius)

Ajuts per segment per a les categories de solucions de digitalització



Plataforma Acelera pyme – Home

https://acelerapyme.es/

https://acelerapyme.es/


Empreses de AETI que seran agents
digitalitzadors

• SEMIC: https://www.semic.es/kitdigital

• EDORTEAM: https://edorteam.com/kit-digital-para-pymes/

• VUNKERS: https://www.vunkers.com/ca/kit-digital/

• BTACTIC: https://kitdigital.btactic.com/

• ESOFITEC: https://www.esofitec.com/ayudas-para-pymes/

• ORIGINALTEC: https://www.originaltec.com/kit-digital/

https://www.semic.es/kitdigital
https://edorteam.com/kit-digital-para-pymes/
https://www.vunkers.com/ca/kit-digital/
https://kitdigital.btactic.com/
https://www.esofitec.com/ayudas-para-pymes/
https://www.originaltec.com/kit-digital/


MÉS INFORMACIÓ:

COELL
Tel. 973 232 166
https://coell.org/

subvencions@coell.org

AETI
https://aeti.org/

kitdigital@aeti.org

kitdigital@aeti.orgkitdigital@aeti.org

https://coell.org/
mailto:subvencions@coell.org
https://aeti.org/
mailto:kitdigital@aeti.org

