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El Govern impulsa un conjunt de mesures per donar
suport als emprenedors i a la formació dels aturats
•

Es posa en marxa el Pla Qualifica’t de formació professional en
sectors emergents a les persones en atur, que podran formar-se
en 60 instituts públics

•

El programa Avalis emprèn és un nou producte que facilitarà
l’accés al crèdit de projectes d’empresa i microempreses per un
valor global de 37,5 milions d’euros

•

Enguany es preveu també destinar 12,8 milions d’euros en ajuts
per a autònoms

El Govern ha analitzat avui un conjunt de noves mesures destinades a pal·liar
els efectes de la crisi que, en aquesta ocasió, van dirigides a donar suport a
les persones emprenedores, als autònoms i a fomentar la formació pels
desocupats. Aquests instruments, que se sumen al conjunt de mesures que ja
estan en marxa, tenen com a objectiu afavorir la formació d’aquells qui s’han
quedat sense feina, millorar el suport financer per als projectes empresarials,
en especial els de nova creació, i pels treballadors autònoms. Amb aquestes
noves iniciatives, el Govern dóna compliment a l’Acord estratègic per a la
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la millora de la competitivitat de
l’economia catalana.
Pla Qualifica’t
El Departament de Treball i el d’Educació impulsaran conjuntament el Pla
Qualifica’t amb l’objectiu de millorar la qualificació de les persones que es
troben en situació d’atur, prenent com a punt de partida les competències
assolides al llarg de la seva vida laboral. El Pla també pretén incrementar el
nivell d’ocupació i afavorir la mobilitat professional de les persones en atur.
El Pla Qualifica’t utilitzarà la xarxa de 184 orientadors professionals del Servei
d’Ocupació de Catalunya que assessoren a les persones que es troben en
atur. Com a novetat principal, la iniciativa preveu que les persones
desocupades es puguin derivar, no només a la formació ocupacional, sinó
també a la formació reglada en 60 instituts d’ensenyament secundari.
Aquests instituts oferiran formació de sectors emergents i activitats que
generen ocupació com són l’atenció a les persones i les llars, l’atenció
sociosanitària, l’educació, les activitats relacionades amb l’atenció i la
protecció del medi ambient, les energies renovables, les noves tecnologies de
la informació i la comunicació, el desenvolupament d’infraestructures de
transport i comunicacions, inclosa la logística. S’ha estimat que durant aquest
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any el creixement d’aquests sectors pot suposar la creació de més de 97.000
llocs de treball al conjunt de Catalunya.
Els instituts faran formació en competències transversals que poden afegir
valor tant a qualsevol d’aquests sectors emergents com al conjunt de
l’estructura econòmica, com l’aprenentatge d’idiomes, les competències
relacionades amb la utilització de les noves tecnologies i les capacitats de
gestió i comercials, entre d’altres.
Una altra de les novetat impulsades és que els departaments de Treball i
d’Educació, reconeixeran amb un títol l’experiència laboral de les persones al
llarg de la seva vida, sempre i quan ho puguin acreditar. En una primera fase
s’oferiran serveis d’acreditació de competències professionals relacionades
amb un total de 31 títols de Formació Professional reglada. Entre aquests
títols es troben, per exemple, el de tècnic en gestió administrativa, en
explotació de sistemes informàtics, en cuina, en pesca i transport marítim, en
jardineria, en farmàcia, en secretariat i en educació infantil.
Per a la primera fase d’aplicació, el nombre de beneficiaris del Pla Qualifica’t
és de 6.000 persones.
El govern també està posant en marxa tot un seguit de mesures per ajudar als
emprenedors i als autònoms a fer front a les dificultats econòmiques actuals.
Entre les mesures cal destacar:
Avalis emprèn
Avalis emprèn és una nova mesura que té com a objectiu facilitar l’accés al
crèdit per a nous projectes d’emprenedoria i microempreses (de 0 a 3 anys).
Aquest nou instrument financer, que estarà disponible el mes de maig, l’estan
elaborant conjuntament els departaments de Treball, d’Economia i Finances i
d’Innovació, Universitats i Empresa i la societat de garantía recíproca Avalis.
L’objectiu d’aquest producte és facilitar l’accés al finançament d’aquells
projectes d’empresa i d’empreses que ja estan constituïdes -però que estiguin
dins dels tres primers anys d’activitat-, que tot i que són viables, no poden
accedir al finançament bancari ordinari per la manca de liquiditat en els
mercats financers.
Aquest producte consisteix en un ajut de la Generalitat que concedeix a les
persones emprenedores el dipòsit de l’aval per accedir al finançament requerit
(4%). Enguany i en una primera fase es destinaran 1,5 milions d’euros,
ampliables, que permetran avalar operacions per un import global de 37,5
milions d’euros i que beneficiaran al voltant de 1.200 persones.
L’Avalis emprèn permetrà finançar operacions de fins a 100.000 euros i amb
un màxim del 90% de l’import de la inversió. En el cas que la inversió sigui
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d’immobles, l’import màxim avalable serà del 50%. Els tipus d’actius
finançables seran actius fixes i circulant, sempre i quan no sobrepassi el 40%
del total a finançar.
Demanar aquest ajut serà compatible amb altres préstecs i productes
financers.
Ajuts per a a la promoció de l’ocupació autònoma
El Departament de Treball dóna suport als treballadors autònoms a través
d’una ordre d’ajuts de 12,8 milions d’euros per aquest any que pot beneficiar
prop de 3.000 persones. Aquestes subvencions, que podran demanar-se en
15 dies, estan incloses dins del Pla Inicia, un projecte de suport a les persones
emprenedores i l’autoocupació a Catalunya 2008-2010 amb l’objectiu de
potenciar la creació de més i millors empreses
Per tal d’adaptar aquests ajuts a l’actual situació econòmica, el Departament
de Treball ha introduït dues novetats en aquesta nova convocatòria. La
primera és l’increment del 70% de la subvenció mitjana que reben les
persones beneficiàries dels ajuts i la segona és que enguany és oberta a totes
les persones que estan desocupades.
Durant l’any 2008 més de 2.000 persones es van beneficiar dels 8,3 milions
d’euros que es van destinar per aquesta ordre.

L’ordre d’enguany es divideix en 3 grans línies:
a) Subvenció per a l’establiment de persones aturades com a
persones treballadores autònomes
L’objectiu d’aquesta primera línia és facilitar a les persones
desocupades l’inici de l’activitat com a treballadors autònoms o per
compte propi. La subvenció per a persones aturades en general és de
4.000 euros; per a joves en atur de 30 anys o menys és de 4.500
euros; per a dones en atur és de 5.000 euros; per a persones aturades
amb discapacitat, és de 8.000 euros i si són dones discapacitades
aquest ajut creix fins a 9.000 euros. Si són dones víctimes de violència
de gènere les subvencions s’incrementaran en un 10%.
b) Subvenció per assistència tècnica
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Aquest ajut és per finançar parcialment la contractació, durant la
posada en marxa de l’empresa, dels serveis externs necessaris per a la
millora de l’exercici de l’activitat empresarial en les àrees d’organització,
comercialització, producció, finançament o altres i especialment les
accions destinades al foment de les agrupacions empresarials i les
col·laboracions entre persones treballadores autònomes.
L’import de la subvenció arriba fins el 75% del cost del servei prestat,
amb un màxim de 1.000 euros. Si els serveis que necessiten fomenten
les agrupacions empresarials i les col·laboracions entre persones
autònomes, la quantitat a rebre pot arribar fins el 75% amb un màxim
de 5.000 euros.
c) Subvenció financera
Aquest ajut és per si la persona autònoma ha obtingut un préstec d’una
entitat financera per invertir en la creació i posada en marxa d’una
activitat, pot accedir a aquesta subvenció per reduir els interessos. La
subvenció, que no pot superar els 3.000 euros, pot reduir fins a 4 punts
el tipus d’interès fixat per l’entitat financera que concedeix el préstec.
Altres mesures de suport a empreses
•

Pòlissa de crèdit per finançar el circulant
En un context de crisi com l’actual moltes empreses tenen grans dificultats
per a finançar el seu circulant i poder iniciar i/o seguir desenvolupant la
seva activitat amb normalitat.
Aquesta iniciativa, que ja està en marxa, avala fins al 50% de l’import de
les pòlisses de crèdit a termini de 3 anys de fins a 500.000 euros, i
permetrà des de fer front a la compra de mercaderies fins a satisfer les
obligacions més immediates.

•

Nosaltres Empresàries
El Govern impulsarà aquest any el projecte pilot Nosaltres Empresàries
que vol donar suport a la creació de més i millors empreses per part de
dones. L’objectiu d’aquesta iniciativa és aconseguir que les 30 empreses
participants optimitzin les seves estratègies de creixement empresarial. Per
aconseguir-ho el Departament els hi facilitarà formació en habilitats,
assistència tècnica a través de coaching i mentoring. Així mateix, també hi
hauran espais d’inversió on es trobaran amb possibles inversors que
podran finançar els seus projectes.

Context actual a Catalunya
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Catalunya té un teixit empresarial ampli i dinàmic amb una taxa d’activitat
emprenedora (8,4%) per sobre de la mitjana espanyola (7,6%) i europea
(5,5%), segons dades de l’estudi GEM 2007. Segons l’Institut Nacional
d’Estadística (INE), a inicis del 2008 Catalunya comptava amb un teixit
empresarial format per 626.020 empreses, el que representava un increment
del 2,2% respecte l’any anterior.
En el cas de les persones treballadores autònomes a Catalunya, l’any 2008 va
acabar amb 578.098 persones afiliades al Registre Especial de Treballadors
Autònoms, el que representa el 17% de la població ocupada.

Acords de Govern . 03.03.2009
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net

El Govern impulsa les obres de connexió de la
dessalinitzadora de la Tordera que s’està ampliant
amb la xarxa d’Aigües Ter-Llobregat
•

L’actuació, que té un cost de 85 milions d’euros, beneficiarà els
4,5 milions d’habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona i
permetrà reduir la demanda d’aigua dels embassaments del riu Ter

•

La nova canalització forma part del llistat de projectes que l’Estat
s’ha compromès a finançar a Catalunya el 2009 acordats en
l’última Comissió Bilateral Estat-Generalitat

•

El Govern ha apostat per a la dessalinització com una de les
garanties de disponibilitat d’aigua: aquest any s’inaugurarà
l’ampliació de la dessilinitzadora de la Tordera i la nova del Prat
del Llobregat

El Govern ha impulsat avui les obres per connectar la dessalinitzadora de la
Tordera que s’està ampliant per doblar la seva capacitat, fins a la planta
potabilitzadora del Ter, al terme municipal de Cardedeu (Vallès Oriental).
Aquesta nova canalització, que es divideix en tres trams, té un cost total de 85
milions d’euros i beneficiarà 4,5 milions d’habitants que s’abasteixen del
sistema Ter-Llobregat, així com diversos municipis de les comarques
gironines. El Govern ha declarat avui l'ocupació urgent dels béns afectats per
aquest projecte constructiu per tal de poder engegar-ne les obres.
La nova connexió forma part del llistat de projectes que l’Estat s’ha
compromès a finançar a Catalunya durant aquest 2009 per valor de més de
800 milions d’euros i que van ser acordats en l’última Comissió Bilateral EstatGeneralitat de la setmana passada, en compliment de la disposició addicional
tercera disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia, que diu que la
inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures s’ha d’equiparar a la
participació relativa del PIB català amb relació al PIB brut de l’Estat per a un
període de 7 anys.
L’aposta per a la dessalinització ha estat una de les línies principals de la nova
gestió de l’aigua impulsada pel Govern per a garantir la disponibilitat d’aigua
en el futur i per evitar la repetició de períodes de sequera com els viscuts els
darrers anys. En aquest sentit, l’ampliació de la planta dessalinitzadora de la
Tordera, que doblarà la seva capacitat, de 10 a 20 hm3 l’any i la nova planta
del Prat del Llobregat, que està previst que es posin en marxa aquest any,
garantiran l’abastament a bona part de la població catalana així com la
reducció de l’ús de les aigües del Ter i del Llobregat. Paral·lelament s’ha
començat a treballar en els projectes de les dues noves dessalinitzadores de
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la Tordera 2 i de Foix, que completaran el mapa de les infraestructures
d’aquest tipus previstes planificades.
La connexió de la dessalinitzadora de Tordera amb la xarxa d’Aigües TerLlobregat és una de les obres previstes en el Pla d’Acció de l’Agència
Catalana de l’Aigua, que s’ha accelerat durant el període de sequera 20072008. Les obres d’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, que tenen
un cost de més de 60 milions d’euros, està previst que finalitzin el darrer
trimestre d’aquest any.
La nova connexió garantirà l’abastament d’aigua del sistema Ter-Llobregat i
reduirà la demanda d’aigua procedent dels embassaments del riu Ter (Sau i
Susqueda).
Cal tenir en compte que actualment part del subministrament d’aigua potable
dels 4,5 milions de persones de la Regió Metropolitana de Barcelona
procedeix dels embassaments de la conca del riu Ter. Aquesta aigua es tracta
a la potabilitzadora del Ter i es canalitza mitjançant un aqüeducte fins a
l’Estació Distribuïdora de la Trinitat, a Barcelona, des d’on es distribueix.
Els quatre trams de l’obra
El primer tram de l’actuació, que té un cost superior als 17,5 milions, connecta
la planta potabilitzadora del Ter amb el ramal de Sant Celoni mitjançant una
canonada d’11,6 quilòmetres de longitud. Aquesta es connectarà amb la
canonada existent de baixada del dipòsit de Can Collet, a Sant Celoni, i es
prepararà la instal·lació per a futures connexions municipals. La segona fase,
amb un pressupost de 26,4 milions d’euros, transcorre entre el ramal de Sant
Celoni i el d’Hostalric.
En aquest tram, s’instal·larà una canonada de 16 quilòmetres de longitud. La
tercera fase d’aquesta obra, que tindrà un cost proper als 31 milions d’euros,
connectarà la dessalinitzadora de la Tordera amb Fogars de la Selva,
mitjançant una canonada de 16 quilòmetres de longitud i la construcció d’una
estació de bombament amb una capacitat de 210 litres per segon. També
formarà part d’aquesta actuació un dipòsit de 10.000 metres cúbics de
capacitat, de doble cambra, a Fogars de la Selva i les seves connexions, que
comprenen 4,5 quilòmetres de canonada amb un pressupost de 10 milions
d’euros.
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El Govern posa en marxa obres de millora de la
carretera N-141z al seu pas pel nucli urbà d’Anglès
•

Es millorarà el ferm, es renovarà la senyalització i s’hi faran
tasques complementàries d’urbanització

•

Els treballs començaran l’estiu vinent i compten amb una inversió
de 2,7 milions d’euros

El Govern ha impulsat les obres de millora de la carretera N-141z al seu pas
per Anglès, a la comarca de la Selva, per tal d’adaptar-la a l’entorn urbà i
millorar la seva fluïdesa i garantir la seguretat viària. Avui ha declarat
l’ocupació urgent dels béns afectats per les obres d’aquest projecte. Aquesta
actuació compta amb un pressupost de 2,7 milions d’euros.
Actualment, la carretera N-141z (antiga N-141) fa les funcions d’un carrer urbà
d’Anglès, tot i que la connectivitat viària d’aquest municipi està garantida per
altres carreteres. L’actuació abastarà un tram d’1 quilòmetre i consistirà
principalment en la renovació del paviment de la via i en realització de tasques
d’urbanització, que començaran l’estiu vinent i tindran un termini d’execució de
10 mesos. En concret, les obres inclouran les actuacions següents:
•

Millora del ferm de tota la travessera, que té una longitud d’1 quilòmetre
i està formada pels carrers de la Triassa i de Girona.

•

Execució de noves xarxes d’aigües pluvials i residuals

•

Renovació de la senyalització vertical i horitzontal

•

Formació de noves vorades, rigoles i voreres

•

Instal·lació d’un nou enllumenat i mobiliari urbà

•

Plantació d’arbres

El Govern i l’Ajuntament d’Anglès van subscriure un conveni de col·laboració
per tal de millorar i integrar la carretera a la xarxa viària del municipi. Segons
el conveni subscrit, l’Ajuntament aportarà 1 milió d’euros al finançament de
l’obra, atès que inclou elements propis d’un projecte d’urbanització, i el Govern
hi aportarà la resta. Un cop finalitzin els treballs, el Govern cedirà a
l’Ajuntament la titularitat de la carretera.
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Altres Acords de Govern
NOMENAMENTS
El Govern nomena Arseni Gibert president de l’Autoritat Catalana de la
Competència
El Govern ha aprovat nomenar avui Arseni Gibert i Bosch nou president de
l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), després que el Parlament va
aprovar el febrer passat la Llei que creava aquest organisme. L’Autoritat
Catalana de la Competència serà responsable de vetllar pel correcte
funcionament competitiu dels mercats a Catalunya i, a més d’atendre les
denúncies que vulneren la lliure competència, també realitzarà una tasca
proactiva analitzant els mercats i estudiant la regulació existent. L’ens fusiona
en un únic òrgan la Direcció General de Defensa de la Competència i el
Tribunal Català de Defensa de la Competència.
Arseni Gibert, nascut a Girona el 1942, ha estat senador, membre de l’Entesa
Catalana de Progrés de 2000 a 2004, i portaveu de Ciència, Tecnologia i
Societat de la Informació i de relacions amb el Tribunal de Cuentas.
Des de l’any 1988 i fins al 1993 ha estat diputat al Parlament de Catalunya i
portaveu del Grup Socialista en la comissió d’Indústria, Comerç i Turisme.
Posteriorment ha estat membre del Grup Parlamentari Socialista i portaveu
d’Economia al Senat. També ha estat regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Lloret de Mar entre 1983 i 2003 i vicepresident del Patronat de Turisme i de
la Mancomunitat turística de la Costa Brava.
Arseni Gibert és director general de Defensa de la Competència des de febrer
del 2004. Ocuparà el càrrec per sis anys, tal com preveu la Llei. D’aquesta
manera, l’equip directiu de l’ACCO es desvincula dels eventuals canvis
governamentals, la qual cosa en reforça la independència i garanteix que
pugui realitzar la seva tasca de forma imparcial i efectiva.
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