
 

Què és el Servei 
d’emprenedoria de 
l’UIER? 

 

És un servei públic i gratuït que s’ofereix a les persones 

que tenen una idea de negoci i volen crear la seva pròpia 

empresa, amb l'objectiu d'impulsar i fomentar la creació, la 

consolidació i el creixement de l'activitat emprenedora 

 

Des d´aquest Servei t´assessorarem i t´informarem sobre 

tots els tràmits, ajuts, subvencions i altres recursos 

disponibles segons el tipus de negoci i les facilitats per a 

l'obtenció de finançament a les quals els emprenedors i 

emprenedores poden acollir-se. 

 

A més a més, per aquells que voleu fer realitat la vostre 

iniciativa empresarial, es podrà accedir a un 

assessorament personalitzat per l'elaboració del vostre pla 

d'empresa, i rebre suport, informació i assistència tècnica 

especialitzada en els diferents àmbits de gestió de 

l'empresa. 

 

És un servei que forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn 

del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 

de Catalunya 

 

. 

 

Vine a l’UIER t’assessorarem 

 

Vull crear una 
empresa. Què 
m’ofereix l’UIER? 

 

 

 

 

 

 

La UIER amb el servei d’emprenedoria ofereix un 

servei integral de suport per a la posada en 

funcionament i la consolidació de la teva pròpia 

empresa , posant totes les eines i tots els recursos 

disponibles teu abast 

ofereix 

 

 Informació i orientació inicial per a l'anàlisi i 

valoració de la idea de negoci 

 

 Assessorament en el procés de creació d’empresa 

per avaluar la viabilitat de les idees, contribuir a la 

creació d’empresa, millorar el plantejament inicial 

i ajudar a planificar la posada en marxa de 

l’activitat 

 

 Formació per a la millora de les habilitats i 

capacitats en matèria de gestió, millora o 

innovació 

  

 Seguiment tècnic durant els 3 primer anys de vida 

de l’empresa  per a facilitar-ne la consolidació 

 

I molts altres serveis que et poden ajudar a crear i 

consolidar el teu negoci 

Serveis a 
emprenedors i  
empreses 

 
 Informació i orientació 

 Assessorament en el procés de creació 

 Formació 

 Assessorament i seguiment després de la creació de 

l’empresa 

 

I també: 

 

 Mediació per a l'accés finançament :  bancs/caixes, 

vinculació al projecte camelot i conveni de 

col•laboració amb Mircrobank de “la caixa” 

 

 Borsa de traspassos de negocis 

 

 Assessorament tècnic especialitzat en varis àmbits: 

jurídic, màrqueting on line, ...etc. 

 

 Recerca i tramitació de subvencions 

 

 Bonificacions i descomptes 

 

 informació sectorial de comerç, turisme i hostaleria, 

indústria, comerç al por major i sector primari 

 

 informació de normatives i bones pràctiques en 

activitats IAIA, comerç on line,, laboral, de recerca de 

distribuïdors internacionals, tècniques de compra 

qualitat, bonificacions i+d i protecció de dades 

 

 Difusió de les activitats de les empreses i el 

emprenedors 

 

 Assessorament  i tutoratge de sèniors i/o especialistes 

per empresaris en fallida o que hagin tancat 

 

 Sensibilització envers el foment de l’emprenedoria 

amb xerrades, visites a empreses i presentació 

d’experiències i difusió 

 

I més.... 

 

 

 



Servei 
d’Emprenedoria 
de l’UIER  
 

L’UIER vol: 

 Unificar 

 Centralitzar 

 Especialitzar  

 Potenciar  

Els serveis als emprenedors i a les empreses de la 

comarca. 

 

L’objectiu és unificar els serveis per tal que els 

emprenedors i les empreses trobin l’assessorament i 

l’oferta de serveis que necessiten.  

En concentrar, doncs, tots aquests serveis es pot ser 

més eficient i eficaç en cobrir les demandes i 

necessitats de cada emprenedor o empresa 

 

L’UIER sempre al costat de les empreses i els 

emprenedors 

  

 

. 

 

Servei de 
Creació i 
Consolidació 
d’Empreses  

  

Contacta amb nosaltres: 

 

UIER 

c/Macià Bonaplata, 4 

17500 Ripoll  

tf. 972 70 31 11 

radministracio@uier.org 

empresa@uier.org 

www.uier.org 

   
 

  

 
 

 

 

 

 
 

Servei 
d’Emprenedoria 
UIER  

 

  
Tens una idea de negoci? 

 

Vols avaluar la seva viabilitat? 

 

Vols crear una empresa i no saps com començar? 

 

Ets un autònom o una empresa i necessites 

assessorament o busques algun servei addicional? 

 

 

Vine a  
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