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1. SERVEIS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ 

OBJECTIUS 
Facilitar l'accés a la informació a la persona emprenedora.  
Prestar un servei d'informació i orientació a les persones emprenedores a més d'un 
servei especialitzat als col·lectius d'origen divers. 
CONTINGUTS 
"Servei d'entrevista inicial i primera acollida". Informació global del procés, escolta 
activa, complementació de formulari de necessitats i definició d'itinerari per 
emprenedor.(M)Presencial. 
"Informació dels serveis de l'entitat": Presentació dels serveis que ofereix l'agrupació. 
Presentació dels tècnics, metodologia i procés a seguir des de l'anàlisi primer d'idea 
de negoci "CANVAS" fins la creació de l'empresa. (M) Presencial i distància (telf, 
skyp,on-line i videoconf) 
"Atenció de consultes puntuals": Informació i orientació en aspectes concrets. (M) 
Presencial, servei que es pot prestar de manera individual com les anteriors o 
grupal. 
 

2. SERVEIS D’ASSESSORAMENT 
OBJECTIUS 
Proporcionar consell expert i tutoritzar l'emprenedor en la creació de l'empresa 
(acompanyament en el disseny i desenvolupament del pla d'empresa, viabilitat i 
aspectes normatius i legals) 
CONTINGUTS 
Assessorament sobre Pla de Màrqueting 
Assessorament sobre Pla d'operacions 
Assessorament sobre Pla d'organització 
Assessorament sobre Pla Jurídic-Fiscal 
Assessorament sobre Pla Econòmic i Financer 
 

3. ACCIONS FORMATIVES 
Accés al finançament: reptes i oportunitats  (4 hores) 
Com donar valor afegit al projecte de negoci (4 hores) 
Desenvolupa el teu talent: competències i aptituds emprenedores (4 hores) 
Creativitat i oportunitats de negoci: passa a l'acció  (4 hores) 
L'equip: la clau de l'èxit (8 hores)  
Seduir als inversors: com presentar-se per aconseguir finançament  (4 hores) 
Els aliats: estratègies win to win i sinèrgies per l'èxit empresarial (6 hores)  
Gestió de processos organitzatius  (4 hores) 
 

4. SERVEI TÈCNIC PER A LA CONSOLIDACIÓ 
OBJECTIUS 
Establir suport tècnic que redueixi les possibilitats de fracàs i en ajudar a assolir 
major competitivitat durant els 3 primers anys. 
CONTINGUTS 
Formacions específiques i reunions periòdiques amb els responsables per abordar: 
Estratègia, seguiment del pla econòmic i financer, relacions societàries, la correcta 
implantació del pla comercial i de MK, seguiment i assessorament en RRHH i les 
diferents funcions de les necessitats empresarials que segons el cas es requereixin. 
 

5. SERVEIS I RECURSOS DE VIVERS D'EMPRESA I/O COWORKING 
OBJECTIUS 
Oferir espai físic compartit amb la presència de mentors per accelerar projectes 
emprenedors. 
CONTINGUTS 
Es posa a l'abast dels emprenedors una acceleradora. Possibilitat de participació en 
les sessions d'acceleració formades per un grup de mentors experts en 
emprenedoria i diversitat, genera un model d'empresa diversa des del seu 
començament. 
SERVEIS 
Allotjament: despatx, sales de reunions, recepcionista, subministraments, neteja; 
Serveis informàtics: aula informàtica amb 20 ordinadors d'última generació, 20 
ordinadors portàtils HP nous, retroprojector, instal·lació d’àudio sense fils, Fax, WIFI, 
fotocopiadora i telèfon; 
Suport tècnic i assessorament empresarial (informació sobre subvencions i 
finançament; eines i accions per desenvolupar el seu mercat i reforçar 
competències);  
Espai de networking: intercanvi d'experiències, col·laboració entre emprenedors i  
empreses (pràctiques i estratègies per tal de trobar fórmules que creïn projectes 
més cooperatius i competitius);  
Acceleració dels projectes empresarials;  
Servei de formació i dinamització empresarial..  
 

6. SERVEIS D'ALFABETITZACIÓ DIGITAL (PUNT HOMOLOGAT TIC) 
OBJECTIUS 
Fomentar l'ús de les TIC als emprenedors com a complement en el procés de 
creació de l'empresa, en l'elaboració del business plan o en el seu assessorament. 
CONTINGUTS 
Tasques d'alfabetització i formació digitals; 
Assessorament i difusió en matèria de TIC;  
Foment de l'ús econòmic de les TIC, com és el cas del teletreball; 
Detectar les necessitats dels emprenedors amb les TIC...  


