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AJUTS PROGRAMA KIT DIGITAL – SEGMENT II 
 

 
S’ha publicat la convocatòria d’ajudes del Programa Kit Digital per a les empreses del 
segment II ( 3 i 9 treballadors). El termini per a presentar les sol·licituds s’inicia el 2 de 
setembre a la seu electrònica de Red.es i estarà oberta durant dotze mesos o fins que 
s’acabin els fons. 

 
Descripció 

https://sede.red.gob.es/es  , organisme públic competent per a la concessió de les ajudes 
del Programa Kit Digital, posa en marxa la convocatòria d’aquestes ajudes destinades 
a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació 
d’autoocupació amb la finalitat de que es pugin adoptar solucions de digitalització 
disponibles al mercat. Tot això, en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de 
Digitalització de PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
– Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU 

En aquesta ocasió, aquesta segona línia d’ajudes va dirigida a empreses d’entre 3 i9 
empleats amb la finalitat de millorar la seva competitivitat i el seu nivell de maduresa 
digital. Aquests ajudes compten amb un pressupost de 500 milions d’euros destinats per 
a que les empreses beneficiàries adoptin una o varies solucions de digitalització 
disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital 
recollit a la nostra Plataforma Accelera pime. 

  

Quantia de les ajudes 

L’import màxim d’ajuda o bo digital per beneficiari serà de 6.000 € i amb ell les pimes 
podran adquirir les soluciones de digitalització per àrees clau com: llocs web i presència 
a internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic; la gestió de clients; serveis i eines 
d’oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura 
electrònica, comunicacions segures i ciberseguretat. A continuació, et presentem quins 
seran els màxims imports d’ajuda per categoria: 

  

   



   
    

Categoria de solucions de digitalització* 

 

Ajudes per a les categories de solucions 
de digitalització per al segment II (3 a 9 
treballadors) 

 

   Lloc web i presència a Internet 2.000 € 

   Comerç electrònic 2.000 € 

   Gestió de xarxes socials 2.500 € 

   Gestió de clients 2.000 € (inclou 1 usuaris) 

   Business intelligence i analítica 2.000 € (inclou 1 usuaris) 

   Gestió de processos 3.000 € (inclou 3 usuaris) 

   Factura electrònica 2.000 € (inclou 3 usuaris) 

   Serveis i eines d’oficina virtual 250 € per usuari (fins a 9 usuaris) 

   Comunicacions segures 125 € per usuari (fins a 9 usuaris) 

   Ciberseguretat 125 € per usuari (fins a 9 dispositius) 

   Presència avançada a internet 2.000 € 

   Marketplace 2.000 € 

  

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes? 

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les petites empreses i persones en situació 
d’autoocupació del Segment II. És a dir, empreses d’entre 3 i 9 treballadors, el seu 
domicili fiscal estigui ubicat en el territori espanyol i que acreditin el compliment dels 
requisits establerts en els articles 7 i 8 de les Bases Reguladores i en el apartat segon de 
la Convocatòria.  

Quan es poden sol·licitar? 

Les empreses interessades podran sol·licitar les ajudes a partir del 2 de setembre  i el 
termini estarà obert durant 12 mesos o fins que s’acabin els fons.  

 

 

 



 

Com sol·licitar el bo Kit Digital 

1. Registra’t a l’àrea privada de Accelera pime i completa el test d’autodiagnòstic. 
2. Consulta la informació disponible de les solucions de digitalització del Programa 

Kit Digital, de la qual podràs escollir una o varies de les que ofereixen els agents 
digitalitzadors. 

3. Sol·licitar l’ajut  

Un cop s’hagi concedit l’ajuda 

1. Accedeix al Catàleg d’Agents Digitalitzadors i selecciona l’agent amb el que 
vols desenvolupar les solucions digitals. 

2. Posa’t en contacte amb els agents digitalitzadors i subscriu l’ “acord de prestació 
de solucions de digitalització”.  

 

Catàleg d’Agents Digitalitzadors 

A la pàgina web Acelera pyme podeu trobar el  Catàleg de Digitalitzadors adherits al 
programa. Cal destacar que la funció dels agents digitalitzadors és col·laborar i ajudar a 
les pimes en el procés de sol·licitud de les ajudes. Seran ells qui presentin tota la 
documentació de l’expedient justificatiu i, una vegada s’hagi prestat el servei i aprovat la 
seva justificació, rebran el pagament del bo digital. 

 

Per a més informació contacti amb el nostre departament d’Ajuts i Subvencions 

  

  
 


