
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 

front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, incloïa en la seva disposició addicional 

vuitena, que el "Govern disposarà la immediata posada en marxa, a través de l'entitat 

pública empresarial RED.ES, del Programa Acelera PYME amb l'objecte d'articular un 

conjunt d'iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a les pimes en el curt i 

mig termini". 

Red.es té com a objectiu fomentar l'adquisició de competències digitals, internacionalitzar 

i transformar digitalment les pimes, potenciar el sector TIC i el dels continguts i 

desenvolupar programes i ecosistemes de suport a l'emprenedoria. 

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital a través de l'entitat Red.es, posarà 

en marxa un conjunt d'iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a les 

pimes en el curt i mig termini. En concret: 

 La creació del portal Acelera PYME per a què les pimes es puguin informar de 

tots els recursos orientats a la seva digitalització i en concret per aplicar solucions 

de teletreball. Una plataforma col·laborativa pública i oberta a tots aquells agents 

públics i privats, que vulguin posar les seves solucions i eines a disposició de 

pimes i autònoms 

 Ampliació de seus del programa d'Oficines de Transformació Digital, així com 

millorar els serveis d'assessorament personalitzat a les pimes i acompanyament 

en el seu esforç de digitalització i posada en marxa de centres demostradors de 

solucions sectorials, per arribar a un total de 100 oficines en 2 anys, multiplicant 

per 3 el nombre actual de seus en funcionament, 28 per tot el territori. 

 Llançament del programa Acelera PYME-Talento per reforçar la formació de les 

pimes en solucions i eines per a la digitalització. 

El portal posa a disposició de les pimes i autònoms, recursos per fomentar la seva 

digitalització i solucions de teletreball. Aquest inclou: 

Programa Acelera PYME 
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 Solucions tecnològiques.- Mesures orientades a avançar en l'àmbit de la 

transformació digital juntament amb recomanacions en l'àmbit de la ciberseguretat 

i el treball a distància. 

 Talento.- En aquest apartat es destaca el programa Crear Futuro que forma part 

de la iniciativa Profesionales Digitales de Red.es, emmarcada dins de les línies 

d'actuació de l'Agenda Digital per a Espanya, amb la finalitat millorar l'ocupabilitat, 

impulsant i afavorint l'adquisició de competències per a la transformació digital 

gràcies a l'ús de les noves tecnologies digitals. 

També esmenta el Acelera Pyme Talento, un programa en desenvolupament que 

es durà a terme amb altres agents i posarà a disposició de les pimes, un servei 

gratuït d'assessorament i formació, amb un enfocament sectorial i territorial, en els 

àmbits de: processos de transformació digitalització, solucions digitals de gestió, 

tecnologies habilitadores, presència a internet, comerç electrònic, comunicació 

digital i internacionalització. 

 Assessorament.- Programa de xarxa d'Oficines de Transformació Digital fins a un 

total de 100, per posar a disposició de les pimes i autònoms assessorament en els 

seus processos de transformació digital. 

 Finançament.- Existència de diferents instruments de finançament per impulsar 

projectes i en particular la seva digitalització i suportar l'impacte de l'COVID-19. 

(Avals, ICO Emprenedors, ICO Turisme ..) 

 Ajuts.- En aquest apartat s'exposen una sèrie d'ajuts que es posaran en marxa 

properament com: 

o Convocatòria per al desenvolupament de solucions en intel·ligència 

artificial i noves tecnologies habilitadores, per un import de 35 milions 

d'euros. 

o Convocatòria per import de 10 milions d'euros per finançar empreses que 

basen el seu negoci en economia de la dada i continguts digitals 

(videojocs, animació digital, xarxes socials, etc.) 

o Programa d'impuls i creixement de noves iniciatives emprenedores amb un 

pressupost de 15 milions d'euros. 

El portal ofereix la possibilitat a les pimes de subscriure’s i a les institucions públiques i 

privades a participar-hi. Més informació aquí 
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