


PROGRAMA KIT DIGITAL

Objectius:
Facilitar i accelerar el procés de digitalització bàsica dels autònoms, les microempreses i 
les petites empreses, facilitant a través de bons digitals, la compra de “paquets digitals”

Entitat pública empresarial del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital
(MINETAD) que depèn de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i
l'Agenda Digital

El Kit Digital està subvencionat a fons perdut pels fons europeus Next Generation.

Gestiona:

Pressupost: Període d’execució: 2022 - 2023



PROGRAMA KIT DIGITAL

Beneficiaris:
Petites empreses,  i autònoms, amb domicili fiscal a l’estat Espanyol, amb antiguitat mínima de 6 
mesos, i inscrits en el cens d’activitats econòmiques (IAE)

SEGMENTS DE BENEFICIARIS Import bo digital

Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 12.000 €

Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 6.000 €

Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació 
d’autoocupació

2.000 €





PROGRAMA KIT DIGITAL
Imports màxims de l’ajut per categoria i segment:



Conceptes no subvencionables:

PROGRAMA KIT DIGITAL

• Els impostos sobre les rendes de persones físiques o jurídiques, així com altres tributs i taxes, ja siguin 
nacionals, autonòmiques o locals.

• Els interessos dels deutes

• Els interessos de mora, els recàrrecs i les sancions administratives i penals

• Despeses financeres

• Despeses d’infraestructura i obra civil

• Terrenys

• Hardware

• Serveis de telecomunicació i connectivitat a Internet

• Les despeses relatives a la compensació per labors prestades per tercers per a l’obtenció de les presents 
ajudes (despeses per prestació de serveis d’assessoria, gestoria o similar)



Requisits per ser beneficiari:

• Ser una petita empresa, microempresa o autònom de conformitat amb les 
definicions del Annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 (empresa que ocupi a 
menys de 50 persones i amb un volum de negocis anual o amb un balanç 
general anual que no superi els 10 milions EUR.)

• No estar en situació d’empresa en crisi.

• Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social.

• No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de 
Subvencions.

• Estar en situació d’alta al cens de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

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

• No superar el límit d’ajuts de mínims (200.000€).

• Complir els límits financers i efectius que defineixen les diferents 
convocatòries.
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Requisits per ser digitalitzador:

• Tenir domicili fiscal i centre de prestació d’activitat a la Unió Europea.

• Tenir una facturació acumulada de, al menys, 100.000 € en els dos anys 
anteriors o 50.000€ a l’any anterior, a comptar des de la sol·licitud d’adhesió.

• En el cas de les persones autònomes sense treballadors a càrrec, la facturació 
ha de ser de 70.000€ en els dos anys anteriors, o 35.000€ a l’any anterior, a 
comptar des de la sol·licitud d’adhesió.

• La facturació acreditada ha de correspondre al mercat espanyol.

• Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

• No tenir consideració d’empresa en crisi.

• Tenir la condició d’empresa segons la definició que figura a l’Annex I del 

reglament (UE) nº 651 / 2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

• Disposar en el moment de la sol·licitud d’una pàgina web dedicada al 
Programa Kit Digital en un domini de l’Agent Digitalitzador, i on s’exposin les 
diferents solucions que ofereix dintre del programa.
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PIMEC, REPRESENTANT VOLUNTARI

Tramitació gratuïta del KIT DIGITAL a tots els socis de PIMEC i als usuaris 
registrats a les Oficines Accelera Pime rural de PIMEC

PROGRAMA KIT DIGITAL

https://www.kitdigital.net/

https://www.kitdigital.net/


OFICINA ACCELERA PIME RURAL PROVÍNCIES DE 
BARCELONA I TARRAGONA



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



OFICINA ACCELERA PIME RURAL PROVÍNCIES DE 
BARCELONA I TARRAGONA

https://www.oapbarcelona.com/

https://www.oaptarragona.com/

https://www.oapbarcelona.com/
https://www.oaptarragona.com/
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