
Repte

L’Administració posa a disposició tota una sèrie de subvencions i

ajuts. Per exemple, per a les empreses ofereix ajuts per a la

formació de la plantilla, per contractar més treballadors/es o per

adquirir nou equipament. Per a la ciutadania, ajudes per instal·lar

plaques solars, per comprar un vehicle respectuós amb el medi

ambient, per famílies monoparentals o per comprar material escolar.

Malgrat això, hi ha dos problemes principals. El primer, que tota

aquesta informació no està reflectida d’una manera clara i

entenedora per tothom, l’emeten diferents organismes de

l’Administració i, a més, està dispersa per una multitud de llocs web.

I, en segon lloc, que són tantes les condicions que es posen per

donar els ajuts, impliquen tants tràmits, recursos i, en definitiva,

hores d’inversió, que moltes persones i empreses desisteixen i

acaben per no demanar res.

De quina manera podem informar millor i fer més fàcil per a tothom

l’accés als ajuts que l’Administració posa a la seva disposició?
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Com podem facilitar l'accés a la informació sobre els 

ajuts que l’Administració posa a disposició dels 

emprenedors/es, les petites empreses i la ciutadania 

en general?

Descripció

del repte

ODS 

relacionats

9. Indústria, innovació i infraestructures, 10. Reducció de les 

desigualtats



Elements 

clau

Eines, recursos i informació addicional per conèixer el problema

• La Generalitat de Catalunya disposa d’un web genèric amb un 

cercador on es pot trobat qualsevol ajut, i a més disposa d’un 

canal de tràmits per tal que les empreses i els ciutadans puguin

tramitar allò que necessiten, amb les instruccions per a la 

tramitació i l’organisme que ho gestiona: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/

• El portal web Canal Empresa ha estat concebut per ajudar

empresaris, professionals i intermediaris en els seus tràmits i

gestions administratives, independentment de l'administració

que en sigui responsable (ajuntaments, Generalitat o Estat).A 

més, Canal Empresa us ofereix tota la informació relacionada

amb el món de l'empresa ordenada per temes, per sectors 

d'activitat i per cicle de vida. És a dir, també classifica la 

informació segons el moment de maduresa i desenvolupament

en el qual es pot trobar el negoci en qüestió: 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesurese

mpresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-

empreses-i-autonoms/

• ACCIÓ, que és l’agència per la competitivitat de l'empresa, 

també disposa d’un cercador d’ajuts i serveis amb tota la 

informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que 

ofereixen les diferents administracions i organismes per a les 

empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya: 

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/
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• El grau d'innovació del projecte

• El grau de viabilitat del projecte

• El grau d'escalabilitat del projecte

• El grau de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del 

projecte

• Vídeo resum del projecte

• La presentació en format pitch del projecte

Criteris de 

valoració

Elements 

clau

Eines, recursos i informació addicional per conèixer el problema

• La Xarxa Emprèn, que és la pàgina web d’emprenedoria amb

informació i recursos per a les persones emprenedores de la 

Generalitat de Catalunya,  també disposa d’una Guia de 

finançament i ajuts per a les persones emprenedores: 

https://xarxaempren.gencat.cat/ca/crea-el-teu-negoci/com-

obtenir-financament/guia-de-financament/

Premi Categoria Júnior

1 setmana d'acceleració

del projecte a Barcelona 

amb totes les despeses

pagades

Categoria Sènior

1 setmana d'acceleració

del projecte a Barcelona 

amb totes les despeses

pagades

1 setmana d'acceleració

del projecte a una ciutat

estrangera amb totes les 

despeses pagades
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