CÓMO ESTUDIAR ANTES
DE LOS EXÁMENES DE
MANERA EFICAZ
QUÈ ÉS EL KIT DIGITAL

EMPRESES BENEFICIÀRIES

El Kit Digital és un programa d'ajudes dirigit a
PIMES, microempreses i autònoms per millorar la
seva competitivitat a través de la digitalització.
Aquest programa està dotat de 3.067 M€.

Les solucions digitals que proporciona el Kit
Digital estan orientades a les necessitats dels
beneficiaris: petites empreses, microempreses i
treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol
sector o tipologia de negoci.

El període d'execució d'aquest programa és l'any
2022 i 2023
Les solucions digitals que proporciona el Kit
Digital estan orientades a les necessitats de les
petites empreses, microempreses i treballadors
autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o
tipologia de negoci. Si l’empresa beneficiària
compleix les condicions establertes a les bases de
la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podrà
disposar d’un bo digital de fins a 12.000 € per
accedir a les solucions de digitalització.
Cada solució té un límit màxim d'ajudes i uns
requisits mínims que pots consultar aquí.
No obstant els beneficiaris només podran
contractar les solucions a empreses que formin
part del Catàleg d'Agents digitalitzadors.
Consulta les bases del programa aquí

COM FUNCIONA
Les empreses que vulguin ser Agents
Digitalitzadors Adherits hauran d'acreditar-se
a Red.es
Els Agents Digitalitzadors publicaran les seves
ofertes de serveis en les categories
relacionades amb la seva activitat, i podent
incloure només un servei per cada categoria
del catàleg.
Les empreses beneficiàries del bo digital
contactaran amb l’Agent Digitalitzador de la
seva elecció per contractar el servei que
necessitin.
L’empresa beneficiària i l’Agent Digitalitzador
hauran de formalitzar un Acord de Prestació
de Solucions de Digitalització, on quedin
especificades les condicions del servei, i on el
beneficiari cedirà el cobrament de l’import del
bo digital a l’Agent Digitalitzador.
Un cop formalitzat l’acord, es podrà procedir a
la prestació de la solució de digitalització, en
dues fases.
L’Agent Digitalitzador emetrà una única
factura electrònica al beneficiari per l'import
total de la solució de digitalització contractada,
que haurà de reflectir la reducció de l’import
subvencionat (bo digital). El beneficiari haurà
de fer el pagament de l’import no
subvencionat, si excedeix, més l’IVA del total.
L’Agent Digitalitzador, per cobrar l’import del
bo digital, haurà de procedir a la justificació de
la subvenció, en nom del beneficiari i per mitjà
dels canals digitals indicats a la convocatòria.

CATEGORIES DE
SOLUCIONS DIGITALS
Lloc web i
presència a
internet
Fins a 2.000 €

Serveis i eines
d'oficina
virtual
Fins a 12.000 €

Comerç
electrònic
Fins a 2.000 €

Gestió de
processos
Fins a 6.000 €

Gestió de
xarxes socials
Fins a 2.500 €

Factura
electrònica
Fins a 1.000 €

Gestor de
clients
Fins a 4.000 €

Comunicacions
segures
Fins a 6.000 €

Business
intelligent i
analítica
Fins a 4.000 €

Ciberseguretat
Fins a 6.000 €

Segments de beneficiaris:
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49
treballadors
Import el bo digital: 12.000 €
Segment II. Petites empreses o
microempreses d'entre 3 i 9 treballadors.
Import el bo digital: 6.000 €
Segment III. Microempreses d'entre 1 i 2
treballadors i persones en situació
d'autoocupació.
Import el bo digital: 2.000 €

REQUISITS PER SER
EMPRESA BENEFICIÀRIA
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.
Complir els límits financers i efectius que
defineixen les diferents convocatòries.

COM SOL·LICITAR L'AJUT
Els tràmits per sol·licitar l'ajut són els següents:
Registrar-se a la plataforma Acelera Pyme. El
representat legal de l'empresa haurà de fer el
registre aquí
Realitzar els tests d'avaluació de Maduresa
Digital d’acord amb el Test de Diagnòstic
Digital disponible a la plataforma Acelera
Pyme. (Enllaç)
Hi ha 3 test d'avaluació:
Diagnòstic Digital (de caràcter obligatori)
Autoavaluació de Transformació Digital (de
caràcter voluntari)
Autoavaluació de Ciberseguretat (de
caràcter voluntari).
Realitzat el test d'autodiagnòstic podràs
consultar el catàleg de solucions, on podràs
escollir una o vaires de les opcions que
ofereixen els agents digitalitzadors.
A la sessió de "Categories de solucions digitals"
podràs consultar en què consisteix cada una i
l'import de l'ajut concedit per cada solució.
(Enllaç)
Finalment, podràs sol·licitar l'ajuda a la seu
electrònica de Red.es

TERMINI PER SOL·LICITAR
L'AJUT
El període de sol·licitud de l'ajut encara no està
obert. Està previst que s'obri a mitjans de febrer.

MÉS INFORMACIÓ: INFO@CREACCIO.CAT

CÓMO ESTUDIAR ANTES
DE LOS EXÁMENES DE
MANERA EFICAZ
AGENTS DIGITALITZADORS
Són aquelles empreses tecnològiques què
disposen de solucions i serveis tecnològics i què
vulguin oferir-los a les empreses i autònoms què
ho sol·licitin dins el programa Kit Digital
Per poder incorporar la seva oferta al catàleg de
solucions de digitalització, és obligatori sol·licitar
l’alta com Agent Digitalitzador a Red.es, entitat
que gestiona aquests ajuts, a través de la Seu
Electrònica.

REQUISITS PER SER
AGENTS DIGITALITZADORS
Tenir domicili fiscal i centre de prestació de les
activitats dins la Unió Europea.
Tenir una facturació acumulada de, mínim,
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 haurà de ser en
projectes similars als que es desenvolupen
pels beneficiaris i 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 específica del Programa Kit
Digital en un domini de l'Agent
Digitalitzador, amb l'oferta de serveis
dirigida als beneficiaris de l'ajut. Aquesta
web haurà de contenir com a mínim:
Mostrar que la informació està associada a
la convocatòria d'ajudes del Kit Digital,
mencionant els fons europeus Next
Generation EU i el Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència.
Incloure el logotip oficial dels fons Next
Generation EU i del Programa del Kit
Digital
Mostrar les solucions de digitalització que
s'ofereixen en el marc del Programa Kit
Digital incloent la categoria de solucions a
la qual pertany, el nom i la descripció dels
serveis oferts, el preu de les solucions i el
segment de beneficiari el qual està dirigit.
No podran ser empreses beneficiàries d’un bo
digital les persones físiques o jurídiques que
siguin Agents Digitalitzadors, ni aquelles a les que
aquests contractin o subcontractin per la
prestació total o parcial del servei de digitalització.

TERMINI PER PRESENTAR
LA SOL·LICITUD
L'anunci d'adhesió per inscriure's com a Agent
Digitalitzador ja està publicat a la Seu electrònica
de Red.es i estarà disponible mentre estigui actiu
el Programa Kit Digital.

Bases del programa KIT Digital
Guia de presentació de sol·licituds
FAQs Adhesió d'agents digitalitzadors

COM PUC FORMAR PART
DEL CATÀLEG D'AGENTS
DIGITALITZADORS?
Els tràmits per formar part del Catàleg de
Solucions Digitals són els següents:
1. Registrar-se a Red.es
[https://sede.red.gob.es/]: El representat
legal de l'empresa haurà de fer el registre aquí
2. Identificar-se a Red.es mitjançant el certificat
digital o clau clicant "Accedir al Tràmit"
3. Accedir al formulari de sol·licitud d'alta com
a Agent digitalitzador i omplir les dades
indicades de l'empresa, representat legal, etc.
4. Adjuntar els documents requerits, en castellà.
Han de ser còpies digitalitzades dels originals
signades pel representat legal amb certificat
digital
5. Enviar la sol·licitud, signada pel representat
legal i descarregar el justificant.
6. Rebuda la sol·licitud, s'examinarà la
documentació aportada per verificar el
compliment dels requisits.
7. Si la documentació aportada no reunís els
requisits exigits, es requerirà a l'interessat
perquè en 10 dies hàbils solucioni els errors.
8. Realitzada la verificació es formula una
proposta de resolució definitiva i el
reconeixement de la condició d'Agent
Digitalitzador Adherit.

QUINA DOCUMENTACIÓ HE
D'APORTAR?
Serà necessari aportar els documents que
acreditin que es compleixen els requisits o
autoritzar a Red.es perquè pugui consultar d'ofici
la informació.
Acreditació de la representació del firmant.
S'haurà de presentar com a mínim un dels
següents documents: escriptura pública
d'apoderament, escriptura de constitució,
estatuts o certificats de nomenament del
representat o fotocòpia del NIF si són
empresaris individuals.
Acreditació de tenir el domicili fiscal i centre
de presentació de les activitats dins la UE
Volum de facturació dels dos últims exercicis
tancats anteriors a la presentació de la
sol·licitud
Plantilla mitjana de treballadors
Volum mitjà de facturació en projectes
similars. Serà necessari presentar una
declaració de responsable que inclogui el llitat
de projectes similars.
Acreditació de la condició d'empresa
Acreditació d'estar al corrent de les
obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social
Declaració responsable d'absència de
conflicte d'interessos
Declaració responsable de cessió i tramitació
de dades en relació amb l'execució
d'actuacions del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència.
Declaració responsable de compromís en
relació amb l'execució d'actuacions del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència i
compliment del principi de no causar danys
significatius (DNSH)
Tota la documentació necessària per completar la
sol·licitud s'haurà de presentar en castellà. De no
estar disponible caldrà aportar una còpia dels
documents sol·licitats així com una traducció
jurada al castellà.

MÉS INFORMACIÓ: INFO@CREACCIO.CAT

- Guia ràpida KIT DIGITAL -

