Estudi d’anàlisi de les línies de finançament públic
per a la creació d’empreses i avaluació de la seva
adaptació als nous jaciments d’ocupació detectats.
Propostes d’adequació i millora.

OBJECTIUS

Objectiu principal:
Analitzar l’actual política de finançament a la creació d’empreses i la seva
adequació als nous jaciments d’ocupació detectats en les comarques rurals.

Objectius específics:
1. Detectar les línies públiques de finançament actuals orientades a les activitats
en les que s’inclouen els jaciments d’ocupació.
2. Realitzar un catàleg d’ajuts disponibles per a les persones emprenedores
d’àmbits rurals.
3. Analitzar el grau d’adequació de les línies públiques de finançament a les
especificitats d’aquells jaciments d’ocupació i del perfil de les empreses rurals de
nova creació.
4. Determinar quines mesures poden desenvolupar-se per tal d’afavorir l’adaptació
i el ple aprofitament de les línies públiques de finançament als nous jaciments
d’ocupació detectats.

FONTS D’INFORMACIÓ

1. Per a la detecció de NJOs: Estudi de detecció de nous jaciments d’ocupació a
les comarques rurals catalanes realitzat per Lourdes Viladomiu i Jordi Rosell,
amb la col·laboració de Ricard Forcada (Grup de Recerca del Desenvolupament
Rural de la UAB. Desembre 2010).
2. Per a la detecció de necessitats: Plans d’empresa de persones emprenedores.
3. Per a la detecció de necessitats i propostes de millora: Entrevistes
semiestructurades a personal tècnic de suport a les persones emprenedores de
diferents serveis públics.
4. Per a la detecció d’ajuts públics: Base de dades FISUB; Canal Finempresa;
Portal INICIA; Portal Emprendedores; DGPYME; Altres portals de diferents
comunitats autònomes: Andalusia, Madrid, Galicia...

Els NJO amb major potencial a les zones rurals
L’estudi presenta les necessitats financeres per posar en marxa un negoci en cadascuna de les
àrees d’activitat detectades com a potencials NJO en les zones rurals.
Les necessitats financeres es classifiquen en 5 categories en funció del color:
Nivell
Molt baix
Baix
Moderat
Alt
Molt alt

Necessitats financeres
0-5.000 €
5.000 – 10.000 €
10.000 – 25.000 €
25.000 – 100.000 €
Més de 100.000 €

I les de ma d’obra qualificada en quatre nivells:
Necessitat de mà d’obra especialitzada o qualificada
No es necessària
Personal especialitzat
Personal amb titulació especial
Titulació necessària en determinats casos

Els NJO amb major potencial a les zones rurals
Locals /
infraestructura

Àmbit I: Cura a la població
- Serveis a domicili per a la població dependent
- Residencia i centres de dia per gent gran
- Cura dels nens: serveis de llar d’infants, ludoteques, etc..
- Prevenció i cura per a la salut de les persones:
Fisioterapeutes, tractaments de drogodependència i altres
serveis de prevenció i cura
- Tractament en balnearis i amb aprofitament d’aigües
termals i minerals
-Noves formes de subministrament de serveis sanitaris
Àmbit II: Cohesió social
- Ajut als joves en dificultats d’inserció.
- Gestió de la immigració
- Orientació i ajuts per afavorir la col·locació dels aturats
Àmbit III: Formació
- Formació informàtica
- Formació d’emprenedors
- Centre de teletreball com a eina de resolució de
dificultats informàtiques
- Formació en activitats de lleure i hobbies: cuina, dansa,
jardineria,..
- Formació per assumir situacions d’emergència i risc
- Aprenentatge d’idiomes
- Taller ocupacional
- Aprenentatge al llarg de la vida i ensenyament a distancia

Maquinària i
eines

Transport

TOTAL de
necessitats
financeres

Necessitat de
mà d’obra
especialitzada

Els NJO amb major potencial a les zones rurals

Locals /
infraestructura
Àmbit IV: Seguretat
- Seguretat.
- Seguretat laboral
- Desenvolupament de propostes especifiques per la
població disseminada
- Seguretat enfront a emergències naturals
- Seguretat de persones, bens, informació i territoris
Àmbit V: Transports i comunicacions
- Transports col·lectius locals.
- Serveis informàtics
- Serveis de transport de mercaderies

- Empreses de missatgeria
- Serveis de taxis i altres vehicles de forma compartida
Àmbit VI: Serveis a la població
- Comerç de proximitat
- Nova societat dels serveis amb servi-productes de
consum i comerç innovadors i e-serveis

Maquinària i
eines

Transport

TOTAL de
necessitats
financeres

Necessitat de
mà d’obra
especialitzada

Policia, serveis
especialitzats...

Mercaderies
perilloses; gran
tonatge...

Els NJO amb major potencial a les zones rurals
Locals / Maquinària i
infraestruct
eines
ura

Transport

TOTAL de
Mà d’obra
necessitats especialitzad
financeres
a

Àmbit VII: Turisme
De salut Balnearis, aprofitament de surgerències termals o minerals
Esports i
aventura

Esports d’hivern (diferents modalitats d’esquí)
Escalada, espeleologia, barranquisme i noves modalitats

Esports d’aigües continentals (navegació, piragüisme,
ràfting i noves modalitats)
Esports aeris (vol lliure, parapent, ala delta, globus
aeroestàtic i altres)
Esports en recintes tancats (golf, caça, paintball...)
Viatge,
Trajectes motoritzats (cotxe, moto...)
descoberta Excursionisme, trajectes en bicicleta, a cavall, en carro
Visita i descoberta patrimonial: monuments, museus,
centres culturals...
Descoberta natural: observació d’aus, fotografia de
natura...
Turisme gastronòmic
D’activitat Activitats practicades en granges, horts, camps de conreu...
Recol·lecció de bolets i altres, caça, pesca continental

D’estada
De
compres
Religiós,
mític

Estades en hotels, segones residències...
Compra de productes singulars (fires...) o d’oportunitats
(comerç fronterer)
Visites i estades en centres espirituals
Festes populars i culturals

capacitació
agrària
permisos de
caça i pesca,
temporades i
cotos..

Els NJO amb major potencial a les zones rurals

Locals /
Maquinària i
infraestructura
eines
Àmbit VIII: Activitats culturals i artístiques
- Valorització del patrimoni cultural.
- Desenvolupament cultural local
- Sector audiovisual.
- Servei de biblioteca
- Casal cultural. Sala d’exposicions
- Cinema, radio, teatre, televisió
- Revistes locals
- Creacions artístiques
Àmbit IX Gestió de l’aigua
- Gestió de l’aigua.
- Estructures de rec
- Instal·lacions de lleure (piscines,....)
- Tecnologies estalviadores d’aigua
- Condicionament dels establiments a l’estalvi d’aigua
Àmbit X: Gestió i noves energies
- Gestió i noves energies.
- Parcs eòlics
- Parcs solar
- Aprofitament biomassa
-Biogàs
- Agrocarburants
- Residus

Transport

TOTAL de
necessitats
financeres

Necessitat de
mà d’obra
especialitzada

Els NJO amb major potencial a les zones rurals

Locals /
Maquinària i
infraestructura
eines
Àmbit XI: Millora de la vivenda, dels espais públics i valorització dels espais naturals
- Millora de la vivenda.
- Revalorització d’espais públics urbans.
- Valorització dels espais naturals: centres d’interpretació i
altres infraestructures
Àmbit XII Elaboració i comercialització de productes agro-alimentaris
- Elaboració i comercialització de productes alimentaris de
qualitat
- Diferenciació de productes i distintius territorials i de
qualitat
-Fires i altres
- Canvi de pautes alimentaries: producció de nous productes i
noves formes de comercialització
- Consum de proximitat: comercialització de productes
Àmbit XIII Elaboració i comercialització de productes artesanals no agroalimentaris
- Ceràmiques
- Fusta
- Tèxtil
Àmbit XIV Canvi climàtic
- Protecció i manteniment de zones naturals.
- Gestió de residus.
- Mitigació i adaptació al canvi climàtic

Transport

TOTAL de
necessitats
financeres

Necessitat de
mà d’obra
especialitzada

Els NJO amb major potencial a les zones rurals

Locals /
Maquinària i
infraestructura
eines
Àmbit XV Innovació no tecnològica
- Serveis de prevenció de riscos laborals.
- Innovació no tecnològica, transformació de les
organitzacions i noves formes de treball
Àmbit XVI: Governança
- Serveis de mediació i assessorament en la resolució de
conflictes.
- Activitats relacionades amb la normativa i control de
contaminació
- Serveis destinats a la millora dels mecanismes de
governança, socioeconòmics i politics
Àmbit XVII Àmbits horitzontals
- Desenvolupament de materials, sistemes de producció i
ecoproductes amb dissenys innovadors
- Recerca i tecnologia d’excel·lència i de frontera

Transport

TOTAL de
necessitats
financeres

Necessitat de
mà d’obra
especialitzada

Perfils de les empreses de nova creació (visió de les
persones expertes)

Diferència existent entre les activitats potencials i les que s’estan impulsant realment a
nivell territorial.
Les noves iniciatives empresarials són, en general, negocis de petita dimensió, iniciatives
destinades a generar l’autoocupació de les persones impulsores.
Les principals activitats engegades són:
•Petit comerç genèric: bars, botigues, disseny gràfic/modistes, botigues d’aliments...
•Iniciatives agrícoles: producció especialitzada, treballs de camp...
•Construcció: tot i que en els darrers anys ha disminuït.
•Serveis: turisme...
Necessitats financeres:
•Generalment són microempreses amb unes necessitats financeres molt petites (3.000€).
•En comerços (botigues i bars) les necessitats són d’uns 20.000 – 30.000€
•Alguns projectes més especialitzats (projecte de recollida d’animals morts...) la necessitat
d’inversió inicial ascendeix a 40.000€.
•Els projectes de major dimensió (turisme rural, celler...) necessiten uns 800.000€.

Perfil de les persones emprenedores
Persona emprenedora rural, fortament arrelada al territori i que no accepta la
deslocalització.

• Edat: La gran majoria de les persones emprenedores es troben entre els 25 i els 44 anys
(més concretament entre els 30 i els 40 anys).
• Gènere: No existeix una diferència significativa en funció del gènere a l’hora de crear
una empresa (a Catalunya el 54% de les persones emprenedores són homes)
• Situació familiar: Segons les persones expertes entrevistades, més del 80% de les
persones emprenedores tenen càrregues familiars, fet que dificulta la seva dedicació al
negoci.
• Formació: Generalment són persones amb estudis mitjos – secundaris.
• Procedència geogràfica: En general, són persones del propi territori les que engeguen
negocis en les zones rurals. Prop del 10% són persones immigrades que s’han quedat
sense feina.
• Ocupació anterior: Persones provinents de situacions de reestructuració empresarial,
amb experiència professional prèvia en el sector on decideixen iniciar el seu negoci.
• Perfil empresarial: generalment no tenen una experiència empresarial anterior, ni
compten amb coneixements empresarials.

Dades facilitades pel programa INICIA

Necessitats de les persones emprenedores
1.Formació:
• Gestió empresarial
• Competències relacionades amb el seu àmbit d’activitat
• Habilitats comercials
• Habilitats directives – de gestió de persones
• Aspectes legals
• TICs
• Innovació
2.Necessitats tècniques:
• Elaboració del pla d’empresa
• Tràmits i gestions per a la creació de l’empresa
• Ajuts i subvencions
• Suport la creació de l’empresa: cerca de locals, normatives específiques...
3.Necessitats financeres:
• Inversió necessària: Generalment es tracta de microempreses amb unes necessitats
molt petites (3.000€), que en determinats casos poden arribar als 800.000 €
• Crèdits: Més del 91% de les persones emprenedores necessiten un préstec per iniciar la
seva activitat.
• Avals: En cas de no tenir avals, l’accés al crèdit es veu molt dificultat. Els avals públics no
s’utilitzen per desconeixement i per considerar-los cars.
• Font de finançament: La font principal d’inversors és la família i les amistats.

Ajuts públics de suport a la creació d’empreses
Es presenta un recull de 40 iniciatives públiques de suport a les persones emprenedores amb la voluntat
de poder comparar-les amb les necessitats detectades en els apartats anteriors.

Ajuts públics de suport a la creació d’empreses
Recull de 40 iniciatives públiques de suport a les persones emprenedores categoritzats en:
SUPORT A LA GESTACIÓ:
SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ ENTORN L’EMPRENEDORIA
FORMACIÓ ENTORN LA CREACIÓ D’EMPRESES
ELABORACIÓ DEL PLA D’EMPRESA
SUPORT A LA CREACIÓ
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA: FINANÇAMENT
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA: SUBVENCIÓ FINANCERA
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA: ASSISTÈNCIA TÈCNICA
CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR: PERSONES AUTÒNOMES
CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR: EMPRESES ECONOMIA SOCIAL
BONIFICACIÓ DE LA BASE DE COTITZACIÓ PER NOUS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE 30 ANYS O
MENYS I DONES DE 35 O MENYS
FINANÇAMENT DE CIRCULANT
Finançament de circulant del servei INICIA
ICO Liquidez

Ajuts públics de suport a la creació d’empreses
FINANÇAMENT EN CONDICIONS AVANTATJOSES:
Préstec INICIA: per la creació d’empreses
ICF Crèdit
ICO Inversió
ICO Inversió Sostenible
ICO SGR (Sociedad de Garantía Recíproca)
Pla AVANZA: Préstec TIC
Préstec ENISA – Línia per a joves emprenedors
Banca CDTI
PRÉSTECS PER INNOVACIÓ (R+D+I)
Préstecs ENISA
Préstecs Neotec
MICROCRÈDITS
FIDEM: Microcrèdits per dones sense avals
ENISA: Microcrèdits per dones sense avals
Associació Solidària Contra l’Atur
Microcrèdit Microbank
Microcrèdit IFEM

Ajuts públics de suport a la creació d’empreses
AJUTS SECTORIALS
Crèdit Cultura
Reconversió ramaderia porcina intensiva i cuniculicultura
Adquisició de terres
Cases de pagès
Adquisició de tractors i maquinària agrícola
Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya
Ajuts per a la diversificació cap a activitats no agrícoles
Ajuts per a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores
Ajuts per a l'elaboració del pla d'empresa de les persones joves que es vulguin incorporar al sector
agrari
Ajuts a l’agricultura ecològica
AVALS
AVALIS
AVALIS Empren

AJUTS PER A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS
Subvencions per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa
INCENTIUS FISCALS
Foment de les TIC a les pimes

Punts forts dels ajuts a les persones emprenedores
existents a Catalunya

 Gran varietat d’ajuts que cobreixen les diverses inversions a les que han de fer front les
persones emprenedores.
 Gran varietat de productes que faciliten l’accés al finançament a les persones
emprenedores en unes condicions més avantatjoses.
 Ajuts econòmics directes: subvenció autònoms, capitalització atur, bonificació de la
base de cotització a la Seguretat Social...
 Suport a les inversions inicials de les persones emprenedores.
 Préstecs per a persones de col·lectius amb majors dificultats d’inserció laboral.
 Ajuts per a activitats sectorials específiques.
 Ajuts per a la incorporació de les TIC a les empreses.

Principals mancances i experiències interessants
Mancança
Ajuts econòmics
directes per a la
posada en marxa
d’empreses
considerades
estratègiques a
nivell sectorial o
territorial.

Ajut
Programa de Incentivos para el
fomento de la innovación y el
desarrollo empresarial en Andalucía

Comunitat
Comentari
Autònoma
Andalusia Destinats a articular el teixit productiu local.
Els ajuts poden incloure ajuts a fons perdut,
ajuts reemborsables, crèdits i préstecs.

Ayudas para la distribución de
productos ecológicos

Andalusia

Plan MINER

Aragó

Programa EREIN: ayudas a las
empresas, a la creación de empleo y a
la vivienda

Euskadi

Promoción del sector artesanal.
Actuaciones desarrolladas por
empresas artesanas. Bizkaia 2011
Ayudas del Instituto de Fomento de de
Murcia dirigidas al comercio minorista

Euskadi

Murcia

Ajuts amb quantitats importants destinats a
la creació de circuits de comercialització de
productes ecològics.
Permet fer front a l’establiment de nous
negocis en zones en reestructuració per
manca d’activitat minera.
Ajuda a fer front a les inversions necessàries
per a la posada en marxa d’una nova
empresa.
Les empreses han d’estar en la línia del pla
de desenvolupament rural comarcal de cada
zona.
Ajuda a disminuir els costos d’inversió de
noves empreses dedicades a l’artesania.
L’ajut permet fer front a les despeses
d’obertura d’un petit comerç.
Pot arribar al 65% de la inversió.

Principals mancances i experiències interessants
Mancança
Ajuts econòmics
destinats a
iniciatives amb alta
capacitat de creació
de llocs d’ocupació.
Ajuts econòmics
directes per fer
front a les despeses
inicials de les
empreses de nova
creació: tràmits,
adequació
d’instal·lacions i
locals...

Ajut
Promoción del turismo en
Teruel

Comunitat
Autònoma
Aragó

Comentari

Permet tenir retorn de les inversions realitzades per a
la creació de nous establiments turístics.
Quantitats importants.
Es pot demanar un avançament de la subvenció per no
haver d’avançar el cost.
Promoción del turismo en Aragó
Permet tenir retorn de les inversions realitzades per a
Teruel
la creació de nous establiments turístics.
Quantitats importants.
Es pot demanar un avançament de la subvenció per no
haver d’avançar el cost.
Programa EMPRECAN:
Cantabria
Permet recuperar les despeses de constitució d’una
Ayudas para la creación,
empresa (límit 700€)
crecimiento y consolidación
Permet recuperar les despeses d’estudis de posada en
marxa de l’empresa i primeres despeses (màxim
6000€)
Permet reduir les despeses de les instal·lacions de
nova creació.
Plan ADELANTA: Programa Castella i Lleó Permet subvencionar inversions inicials (pot arribar
inversiones y creación de
fins al 75% de la inversió)
empresas

Principals mancances i experiències interessants
Mancança
Ajuts econòmics
directes per fer
front a les despeses
inicials de les
empreses de nova
creació: tràmits,
adequació
d’instal·lacions i
locals...

Ajut
Programa EREIN: ayudas a
las empresas, a la creación
de empleo y a la vivienda
Promoción de
emprendedores (Línea
EMP)

Comunitat
Autònoma
Euskadi

La Rioja

Compensación fiscal de las Madrid
tasas municipales para
emprendedores
Plan Hazte Comerciante
Navarra

Comentari
Ajuda a fer front a les inversions necessàries per a la
posada en marxa d’una nova empresa.
Les empreses han d’estar en la línia del pla de
desenvolupament rural comarcal de cada zona.
Permet tenir un suport integral a la creació de
l’empresa.
Permet costejar quantitats importants de les
inversions realitzades.
La subvenció pot augmentar un 5% quan ho demanin
persones en situació d’atur.
Permet recuperar els costos de constitució en aquells
casos que sigui necessari pagar taxes municipals.
Ajuda a posar en marxa projectes d’autoocupació en el
sector del comerç detallista.
L’ajut pot arribar al 70% dels costos subvencionables.
Inclou despeses de lloguer (max 500€/mes)

Principals mancances i experiències interessants
Mancança

Ajut

Comunitat
Comentari
Autònoma
Ajuts econòmics Ayudas para el fomento de Melilla
Ajuda a posar en marxa projectes d’autoocupació per part
destinats a
la actividad empresarial en
de dones, amb un ajut a fons perdut de 7.000 €
col·lectius amb
la mujer
majors necessitats Subvenciones para el
Murcia
Ajuda a posar en marxa projectes d’autoocupació per part
de finançament
fomento de la iniciativa
de dones.
per a la posada en empresarial de las mujeres
L’ajut pot arribar a 6.000 €
marxa d’una
Ayudas del Instituto de
Murcia
L’ajut permet fer front a les despeses d’obertura d’un petit
iniciativa
Fomento de de Murcia
comerç.
empresarial.
dirigidas al comercio
Pot arribar al 65% de la inversió.
minorista
Plan Hazte Comerciante
Navarra
Ajuda a posar en marxa projectes d’autoocupació en el
sector del comerç detallista.
L’ajut pot arribar al 70% dels costos subvencionables.
Inclou despeses de lloguer (max 500€/mes)

Principals mancances i experiències interessants
Mancança

Ajut

Comunitat
Comentari
Autònoma
Ajuts econòmics Promoción de
La Rioja
Permet tenir un suport integral a la creació de l’empresa.
destinats a
emprendedores (Línea
Permet costejar quantitats importants de les inversions
col·lectius amb
EMP)
realitzades.
majors necessitats
La subvenció pot augmentar un 5% quan ho demanin
de finançament
persones en situació d’atur.
per a la posada en Ayudas para el fomento de Melilla
Ajuda a posar en marxa projectes d’autoocupació per part
marxa d’una
la actividad empresarial en
de dones, amb un ajut a fons perdut de 7.000 €
iniciativa
la mujer
empresarial.
Subvenciones para el
Murcia
Ajuda a posar en marxa projectes d’autoocupació per part
fomento de la iniciativa
de dones.
empresarial de las mujeres
L’ajut pot arribar a 6.000 €
Ayudas del Instituto de
Murcia
L’ajut permet fer front a les despeses d’obertura d’un petit
Fomento de de Murcia
comerç.
dirigidas al comercio
Pot arribar al 65% de la inversió.
minorista
Plan Hazte Comerciante
Navarra
Ajuda a posar en marxa projectes d’autoocupació en el
sector del comerç detallista.
L’ajut pot arribar al 70% dels costos subvencionables.
Inclou despeses de lloguer (max 500€/mes)

Principals mancances i experiències interessants
Mancança
Ajuts per a la
definició de plans
d’empresa i/o
consolidació
destinats a millorar
les possibilitats
d’èxit de les noves
empreses.

Ajut

Comunitat
Autònoma
Programa EMPRECAN: Programa Cantabria
de becas a emprendedores

Comentari
Permet tenir un ingrés assegurat durant
l’elaboració del pla d’empresa.
Permet iniciar l’empresa en millors condicions.
Permet elaborar un bon pla d’empresa.
Acompanya a les empreses a partir de l’any de
funcionament i fins als 42 mesos.
Ajuda a consolidar les empreses de recent
creació.

Programa para de una sociedad Euskadi
emprendedora. Proyectos de
consolidación y modernización
de iniciativas emprendedoras de
trabajo autónomo y
microempresas Gipuzkoa 2011
Iniciativa Joven
Extremadura Permet estructurar correctament les idees de
negoci de persones emprenedores joves.
Ajuda a donar forma i avaluar la viabilitat dels
projectes.
Ajuda a costejar les primeres despeses de
posada en marxa del nou negoci.
Promoción de emprendedores
La Rioja
Permet tenir un suport integral a la creació de
(Línea EMP)
l’empresa.
Permet costejar quantitats importants de les
inversions realitzades.
La subvenció pot augmentar un 5% quan ho
demanin persones en situació d’atur.

Propostes per alinear els ajuts públics a les
necessitats de les persones emprenedores
Àmbit institucional:
Coneixement
• Millorar el coneixement de les necessitats de les persones emprenedores mitjançant
estudis, consultes als serveis d’atenció directa a emprenedors, entrevistes, enquestes...
• Analitzar les necessitats dels territoris: Per adaptar les línies de suport a aquelles
iniciatives d’especial interès i prioritzar la dedicació de recursos a donar resposta a
aquestes necessitats.
Institucional
• Impulsar la cooperació entre administracions locals, especialment entre les àrees de
promoció econòmica.
• Fomentar un treball transversal entre les diferents àrees de govern per impulsar accions
conjuntes que donin resposta a les necessitats de les persones i el territori.
• Detectar i impulsar iniciatives empresarials d’especial interès per al territori, amb la
voluntat d’aprofitar al màxim els recursos existents per donar resposta a les necessitats
de cada territori.

Propostes per alinear els ajuts públics a les
necessitats de les persones emprenedores
Àmbit legal i fiscal:

• Alleugerir les càrregues administratives per a la creació d’empreses: revisió del marc
legal i normatiu per simplificar processos i tràmits.
• Crear una veritable finestreta única per a les persones emprenedores de fàcil accés a
nivell territorial.
• Impulsar un sistema impositiu incentivador i un tractament fiscal favorable que animi la
constitució de noves empreses.
• Promoure avantatges fiscals per a empreses que requereixin una forta inversió, que
siguin estratègiques territorialment/sectorialment i que generin molta ocupació..

Propostes per alinear els ajuts públics a les
necessitats de les persones emprenedores
Àmbit empresarial:
Sensibilització
• Impulsar accions de sensibilització de l’esperit emprenedor al llarg de totes les etapes
educatives i formatives de les persones.
• Elaborar materials de suport i recopilar els existents, per posar-los al servei de totes les
institucions implicades en el desenvolupament de la cultura emprenedora.
Capacitació
• Elaborar plans formatius per a persones emprenedores, especialment en temes de
gestió i comercialització.
• Fomentar i donar suport econòmic a la capacitació en gestió per a persones
emprenedores i càrrecs directius per tal d’assegurar les possibilitats de consolidació i
creixement de les empreses creades.

• Fomentar i donar suport a la planificació estratègica de les empreses de nova creació i
suport a la seva consolidació.

Propostes per alinear els ajuts públics a les
necessitats de les persones emprenedores
Àmbit empresarial:

Serveis de suport a les persones emprenedores
• Millorar els serveis de suport a les persones emprenedores assegurant uns recursos
humans adequats a la demanda.
• Oferir una atenció integral a les persones emprenedores, des del moment de definició
de la idea de negoci, passant per la cerca de finançament i fins a la posada en marxa del
mateix.
• Impulsar serveis de referència especialitzats en temes innovadors i prioritaris per a cada
territori, que pugui donar servei a altres institucions presents al llarg del territori català.
Per exemple: un servei de suport a les persones emprenedores especialitzat en empreses
d’energies renovables, o de serveis a les persones...

Propostes per alinear els ajuts públics a les
necessitats de les persones emprenedores
Àmbit empresarial:
Finançament
• Establir una línia d’ajuts única (integral) per donar suport a les diferents despeses a les
que han de fer front les persones emprenedores.

• Oferir recursos econòmics destinats a alleugerir les inversions inicials d’aquelles
empreses considerades prioritàries a cada territori.
• Ajudar a fer front a les despeses inicials de les empreses de nova constitució: tràmits
administratius, instal·lacions...

• Impulsar i donar suport a les activitats d’innovació i recerca generadores d’activitat
econòmica i ocupació.
• Fomentar la col·laboració entre empreses de diferents sectors, amb l’objectiu
d’identificar i impulsar noves activitats econòmiques.

• Promoure escenaris de cooperació entre persones emprenedores i inversors.
Transmissió d’empreses
• Fomentar la transmissió d’empreses amb ajuts per evitar el seu tancament per raons de
dificultats en el relleu generacional o per altres motius, en aquells casos que l’empresa
sigui viable.

Moltes gràcies per la seva atenció!
Per a qualsevol dubte o ampliació d’informació:
albert.huerta@laseiba.com
Estudi d’anàlisi de les línies de finançament públic per a la creació d’empreses i
avaluació de la seva adaptació als nous jaciments d’ocupació detectats.
Propostes d’adequació i millora.

