
GUIA PER SOL·LICITAR 
EL BO DIGITAL
Heu d’entrar a la pàgina https://www.kitdigital.net/empreses-beneficiaries/ i omplir el formulari de la part de baix.

Us arribarà un correu amb usuari, contrasenya i l’enllaç per entrar a la plataforma.
Si ja esteu registrats, heu d’entrar a la pàgina https://kitdigital.net/admin/login amb les vostres credencials (si no 
les recordeu, podeu activar l’opció “He oblidat la paraula de pas”).
Un cop entreu a la plataforma, a l’escriptori inicial trobareu totes les instruccions per fer la sol·licitud. 

https://www.kitdigital.net/empreses-beneficiaries/
https://kitdigital.net/admin/login


Accediu a la pestanya “Bo digital” del menú principal, on us demanarem algunes de les dades necessàries per 
sol·licitar el bo digital.

Recordeu omplir tots els camps per poder accedir a la següent pantalla.

En cas que sigueu socis directes de PIMEC, el camp “Soci de PIMEC” ja quedarà marcat automàticament amb un 
SÍ, i no caldrà que ompliu els camps “Som socis de” o “Referenciat per un agent digitalitzador soci de PIMEC o de 
soci col·lectiu”.

En cas que no sigueu socis directes de PIMEC, hi ha dues possibilitats:

• Si sou socis d’algun col·lectiu (gremi, associació, etc.) vinculat a PIMEC, haureu d’omplir el camp “Som socis de” 
introduint el NIF del soci col·lectiu que pertany a PIMEC.

• Si sou clients d’un agent digitalitzador soci de PIMEC, ompliu el camp “Referenciat per un agent digitalitzador 
soci de PIMEC o de soci col·lectiu” introduint el NIF de l’agent digitalitzador.

IMPORTANT! No oblideu autoritzar PIMEC perquè demani el vostre bo digital:
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Deseu les dades, si tot és correcte a la part de dalt us apareixerà el botó “Bo digital” en color vermell.  
L’haureu de clicar per anar al pas següent.

Entreu, ompliu la resta de dades, deseu els canvis.
Al camp “Atorgant en qualitat de”, marqueu el tipus de representant legal de l’empresa i a baix poseu les seves da-
des personals.

Si tot és correcte s’activarà el botó “Sol·licitar bo digital” (si no us surt el botó o no el podeu clicar, és que falta 
alguna dada o n’hi ha alguna d’incorrecta).

Si la informació ha quedat enviada, us sortirà un missatge informant que en 24-48 h us arribarà un correu de 
VIDsigner per firmar la sol·licitud. El correu arribarà a l’e-mail que hàgiu posat a les dades del representant legal 
de l’empresa.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a pimec@kitdigital.net.

Recordeu que per sol·licitar el bo digital és obligatori haver realitzat prèviament el test de Diagnòstic Digital a la 
plataforma Acelera Pyme.
Heu de registrar-vos a https://acelerapyme.es/user/login.

Un cop registrats ja podeu accedir al menú “Autodiagnóstico” i realitzar el primer dels tests.
Podeu fer els tres tests disponibles, però només és obligatori el següent:

https://acelerapyme.es/user/login.

