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Programa Catalunya Emprèn 
 

Completarem les millores iniciades per ajudar a la creació de  
noves activitats, per tal que Catalunya sigui un lloc idoni per  

iniciar un projecte d’empresa 
 

Farem que el temps entre el projecte d’empresa i l’inici de  
l’activitat sigui mínim 

 
 
Com farem de Catalunya la terra dels projectes empresarials? 
 
Una persona que té un projecte d’empresa al cap té múltiples necessitats. (1) 
Rebre assessorament sobre el marc legal en que es mourà l’activitat de la seva 
futura empresa. (2) Obtenir informació del sector en el que vol operar i altres 
elements clau del seu futur negoci. (3) Disposar, si li cal, de finançament inicial. (4) 
Un cop presa la decisió de crear l’empresa, completar els tràmits legals davant 
l’administració per poder iniciar l’activitat. 
 
Per a totes aquestes necessitats l’administració ha de preveure la resposta més 
eficaç. Perquè per passar de la idea a la decisió, i de la decisió a la realitat, el 
suport de l’administració és clau. En aquests anys ja s’han fet millores en tots 
aquests camps, per exemple la creació de la Xarxa Inicia o la posta en marxa de 
l’Oficina Virtual de Tràmits. Però ara cal fer els passos decisius per convèncer les 
persones amb projectes al cap que val la pena plantejar-s’ho seriosament, perquè 
compta amb l’Administració com aliada. 
 
Per això, sota la direcció d’una comissió especial del Govern creada específicament 
a aquest efecte, posarem en marxa les següents mesures: 
 
Mesures de Foment 

 Dins el marc de la nova LEC, fomentarem que apareguin projectes escolars de 
centre (a Batxillerat i FP) que situïn al nucli del seu projecte l’estímul de les 
habilitats creatives i emprenedores dels joves, per tal que molts d’ells es 
familiaritzin amb la idea de crear i dirigir una empresa. 

 
 Programarem jornades, fires i altres activitats a tots els campus universitaris 

per a l’estímul de l’emprenedoria, i promourem que els currículums dels graus, 
màsters i doctorats incorporin coneixements sobre creació d’empreses. 

 
 Implicarem tots els col·legis professionals en la promoció activa de  

l’emprenedoria corporativa, seguint l’exemple del Col·legi de Metges, que 
fomenta específicament la generació de projectes empresarials entre els 
professionals dels hospitals, acompanyant-los en el trajecte fins a crear un 
empresa. Cada col·legi professional ha de poder tenir un servei de suport a la 
creació d’empresa. 
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Mesures d’acompanyament 

 Potenciarem la Xarxa Inicia a tot el territori. A més d’un portal web on es 
concentra tota la informació, Inicia està formada per gairebé 200 entitats 
públiques i privades a tot Catalunya, i permet trobar assessorament sobre com 
valorar el propi projecte, valorar exemples d’altres emprenedors, elaborar el Pla 
d’Empresa, cercar finançament, avaluar ofertes d’espais d’oficines, naus o 
vivers d’empreses, localitzar cursos i jornades, etc.. 

 
 En els propers 4 anys, integrarem a Inicia totes les entitats i persones 

individuals del país que poden i vulguin contribuir en alguna o altra matèria a 
donar suport a un emprenedor en el seu procés de creació d’empreses. Posarem 
així en xarxa tot el coneixement del país en matèria d’emprenedoria. 

 
 De manera especial, vetllarem per tal que totes les agrupacions de botiguers i 

comerciants, a cada ciutat del país, tinguin un rol actiu en l’estímul, el suport 
material i la proteció dels projectes d’emprenedoria en el comerç urbà. El 
comerç de petit format ha de seguir sent clau en la creació de llocs de treball i 
de riquesa. 

 
Mesures d’ajuda al finançament 

 Ampliarem i generalitzarem els incentius fiscals a l’emprenedoria que el Govern 
ha posat en marxa al 2009 (bonificacions en l’IRPF pels inversors que 
inverteixen els seus diners personals en emprenedors). 

 
 Incrementarem la quantia de les línies d’aval a emprenedors, per tal de facilitar 

l’accés al crèdit en el sistema financer privat. 
 

 Pel que fa als instruments de finançament propis de la Generalitat, ja sigui l’ICF 
o tots els fons d’inversió o empreses de participació empresarial en els que 
participa, formalitzarem i complirem un compromís molt clar: que des de la 
primera reunió d’exposició del projecte fins a la transferència dels recursos, 
transcorrerà un màxim d’un mes. Aquest temps inclou l’anàlisi de la proposta i 
els eventuals tràmits de concessió del finançament. 

 
Mesures per reduir càrregues i agilitar els tràmits administratius 
Per tal que la relació amb l’administració no sigui una càrrega per a l’emprenedor, 
ens comprometem a: 

  
       Transformar inscripcions a registres, i altres autoritzacions o llicències en 

règims simples de comunicació prèvia, sempre que la normativa ho permeti. 
  

       Eliminar el nombre de càrregues i tràmits d’obligat compliment per a les 
empreses més enllà del 25%. 

  
       Assolir que tots els tràmits de la Generalitat que impliquen a l’empresa puguin 

iniciar-se i resoldre’s a través d’Internet. 
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I per quan l’empresa ja estigui creada... 
 

 Partint de l’Oficina de Gestió Empresarial, i en col·laboració amb les Cambres de 
Comerç i altres entitats de suport a l’empresa, es farà possible que s’assigni a 
cada empresa un gestor de referència que s’ocuparà personalment i de manera 
continuada d’assessorar i ajudar a l’empresa en la seva relació amb 
l’administració. Alhora, aquest gestor serà la primera finestreta per parlar 
d’innovació, internacionalització, formació, etc. Estimem que l’existència d’un 
gestor de referència pot produir un estalvi anual de 107M€ per al conjunt de les 
empreses. Un estalvi que repercutirà en major mesura en les PIME industrials, 
que són les que estan sotmeses a una quantitat major de normativa aplicable. 

 
 Igualment, totes les empreses de Catalunya tindran la seva Carpeta Electrònica 

d’Empresa, que guardarà registre de totes les consultes, demandes, tràmits, 
que s’hagin realitzat, i que recollirà automàticament la informació de diferents 
àmbits que l’empresa consideri rellevants per al seu negoci. En definitiva, un 
portal personalitzat a mida de cada empresa. 

 
 I finalment, es potenciarà tot el catàleg de serveis d’Acc1ó, l’Agència catalana 

per a la competitivitat que promou la millora permanent del teixit productiu a 
través de les TIC, la Innovació, la internacionalització,els projectes estratègics, 
la participació en fires, etc 

 
 
AMB TOTES AQUESTES MESURES, ELS SOCIALISTES VOLEM QUE 
CATALUNYA ES POSI AL NIVELL DELS PAÏSOS DE LA UE AMB MAJORS 
FACILITATS PER CREAR I CONSOLIDAR UNA EMPRESA, I DONAR AIXÍ LA 
MILLOR RESPOSTA A TOTS ELS EMPRENEDORS I EMPRENEDORES. 
 
 
 
 
 


