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SMOPE
en el marc del desenvolupament
econòmic local, impulsa la creació de
noves empreses i dóna suport
a les locals oferint diversos serveis:
Gestió d’ofertes de feina
Assessorament procés creació d’empreses
Suport a la consolidació d’empreses
Networking i formació empresarial
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Ajuts i serveis per a l’empresa
Informació d’ajuts que ofereix l’administració a les empreses i emprenedors/es

Avals financers

Línia d’ajuts per a la constitució
d’avals financers, tècnics i econòmics
per a contribuir a la millora de la
competitivitat de les cooperatives i de
les societats laborals i les seves
federacions
https://bit.ly/323KQ29

Reactivació industrial

Ajuts en forma de garantia per al
finançament de projectes de
reactivació industrial
https://bit.ly/2XnPvxc

•
Desenvolupament
industrial

Línia de préstecs en condicions
preferents per al finançament de
projectes d'inversió i
desenvolupament industrial
(Indústria 4.0)

Innovació,
internacionalització i
industrialització

Garantia per al finançament de
circulant i la inversió
d'actuacions per a innovació, la
internacionalització i la
industrialització (PIME
Industria)
https://bit.ly/30gOlAD

Obrir nous mercats

Préstecs per a petites i mitjanes
empreses que vulguin finançar
inversions o necessitats de
circulant per créixer, obrir nous
mercats, fer nous
desenvolupaments o enfortir les
activitats de l’empresa.
https://bit.ly/2RNGW8I

https://bit.ly/2J5S4uJ

Guia de bonificacions i reduccions
a la contractació laboral

Normativa vigent

La guia de bonificacions/reduccions del Servei Públic d’Ocupació
Estatal recull tota la normativa vigent en matèria d'incentius a la
contractació laboral i ofereix la informació estructurada per modalitat
de contracte, col·lectiu al qual pertanyi el treballador i tipus d'empresa.
https://bit.ly/2LJaYcA
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EMPRENEDORIA

El Punt PAE (Punt d’Atenció al l’Emprenedor)
El Punt d’atenció a l’Emprenedor (PAE), permet realitzar a través de
mitjans telemàtics els tràmits de constitució i posada en marxa de les
formes jurídiques següents:

Societat de responsabilitat limitada (SL)
Societat limitada de nova empresa (SLNE)
Treballador autònom
Aquesta tramitació permet
reduir els costos econòmics i els
terminis de gestió. La mitjana de
temps per a les societats de responsabilitat limitada, un cop es
fa la signatura a la notaria és de
quatre dies. En els cas dels autònoms, la constitució es realitza
en un màxim de dues hores
durant el mateix dia.
Durant la visita el tècnic PAE

emplenarà el document únic electrònic (DUE) en una aplicació
web on s’incorporaran les dades
principals referents a l’activitat
que es vol constituir.
Quan s’acabi la visita, la persona
emprenedora tindrà un document que substitueix tots els
documents oficials necessaris per
l’alta de l’empresa i ja tindrà la
seva empresa gairebé en marxa.

Alta una SL o SLNE
1. Abans de venir a la cita amb el punt PAE cal sol·licitar la denominació
social de l’empresa si es vol crear una SL. És un tràmit que es pot fer per
internet i que comporta pagar unes taxes. Per realitzar-lo cal adreçar-se al
web del Registre Mercantil Central www.rmc.es
Si es tracta d’una SLNE, aquest tràmit s’inclourà dins el procés del DUE.
2. Cita al punt PAE i enviament del DUE. Cal portar una documentació i els
formularis degudament emplenats.
3. Visita notarial en algun dels notaris acreditats pel CIRCE (Centro de
Información y Red de Creación de Empresas)
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Alta autònom
1. Cita al punt PAE i enviament del DUE. Cal portar una documentació i
els formularis degudament.
Aspectes a tenir en compte
• En cas de declaració prèvia (rebre factures abans de l'inici de l'activitat), el tràmit de
comunicació d'inici d'activitat s'haurà de fer a la corresponent Delegació d'Hisenda, no
a través del punt PAE.
• Qualsevol modificació posterior, s'haurà de fer als organismes corresponents
(Agència Tributària, Seguretat Social, Oficina de Treball), tampoc al punt PAE.
• A través del DUE es realitzen uns estatuts tipus, no es poden modificar en el
moment de la constitució, es podrà fer més endavant.
• La creació de l'empresa comporta una sèrie d'obligacions fiscals a tenir en compte.
• Si es vol registrar la marca o nom comercial, s’ha de fer a través de l'Oficina Española
de Patentes y Marcas www.oepm.es
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Subvencions per afavorir
l’autoocupació de joves inscrits
al programa de Garantia Juvenil

Properament la Generalitat de Catalunya obrirà la convocatòria
d’ajuts per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de
Garantia Juvenil. L’import de la subvenció serà de 9.000€ per a persones joves prèviament inscrites a la Garantia Juvenil que romanguin de
forma ininterrompuda durant 12 mesos d’alta al Règim Especial de
Treballadors Autònoms
Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys
acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació.

Més informació: www.gencat.cat
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Presentació d’empreses de Premià de Dalt

RQLogic, empresa de serveis informàtics
i desenvolupament web i mòbil

RQLogic és una empresa nova però que els seus fundadors porten treballant molts
anys en diverses empreses abans de decidir muntar el seu propi negoci.

Volen aportar el seu gra de sorra a
la societat amb el millor que dominen: amb serveis informàtics a les
empreses, juntament amb desenvolupament web i mòbil.
Oferint solucions integrades
perquè les empreses no hagin de
buscar a diferents llocs per trobar
el que necessiten, Hosting administrat, implementació en el núvol
o virtualització de recursos tecnològics són alguns dels seus ser-

veis. Sense oblidar el disseny de
pàgines web, creació de botigues
online o desenvolupament per a
aplicacions mòbils que amb l'aparició de la connexió 5G suposaran
un salt qualitatiu i quantitatiu que
les empreses no han de perdre.
Contacta amb nosaltres o passa't
pel Club Emprèn a la Plaça de Vila,
1 per a prendre un cafè i descobrir
les nostres instal·lacions. Estarem
encantats de conèixer-te!.

RQLogic ( Raquel Rei)
Fundadora- MKT & Business Manager
raquel.rei@rqlogic.com
www.rqlogic.com
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Presentació d’empreses de Premià de Dalt

Diego Mora. Fotògraf

Fotografia de producte:
Per botigues online o per catàleg imprès.
Fotografia d'arquitectura i interiorisme: Tractant d'obtenir imatges
que mostrin fidelment els espais interiors i exteriors d'una
forma creativa i artística.
Fotografia industrial: És important la imatge que transmet la teva
empresa al món digital cap als teus clients potencials.
Retrat i esdeveniments corporatius: Treballem des del punt de vista
del reportatge, per tant tractem d'explicar l'esdeveniment
mitjançant les imatges.
Retrat corporatiu: Avui dia la imatge és molt important, per això
cada vegada més les empreses inclouen un apartat per
presentar el seu equip, almenys aquells qui ocupen els càrrecs
més importants.
info@diegomorafotografo.com
www.diegomorafotografo.es

