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RECURSOS DE SUPORT 
AGENTS DEL TERRITORI, RECURSOS EN LÍNIA 

 

 

AGENTS QUE DONEN SUPORT A EMPRENEDORS/ES 
 
 
CENTRE DE FORMACIÓ D’EMPRESES I SERVEIS DE TARRAGONA ‐ VIVER D’EMPRESES  
PAU DELCLÒS. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’AGENT 
El Viver d’empreses Pau Delclòs de Tarragona ofereix un conjunt de serveis integrats per a les 
persones emprenedores que comprèn una  primera  orientació sobre com plantejar la idea de 
negoci,  l’assessorament  personalitzat  per  realitzar  el  Pla  d’empresa,    la  forma  jurídica  més 
adient i  les fonts de finançament, ajuts i subvencions a l’abast  teu, o cursos de formació per 
ajudar‐te    en  qualsevol  moment  del  procés  de  creació  o  consolidació  de  la  teva  empresa. 
També pots venir i  llogar un despatx amb nosaltres o consultar informació sobre els recursos 
de l’entorn. 
 
ON POTS ADREÇAR‐TE 
Pl. del General Prim, 6 
43001 Tarragona 
Tel: 977 25 28 80 / 977 25 28 81 
Fax: 977 23 00 18 
A/e: viver@tinet.org / viveradm@tinet.org 
 
Horari de contacte: De 8:00 a 18:00 h. Estiu de 8:00 a 15:00 h. 
Horari d’atenció al públic: Laborables, de 9:00 a 14:00 h. 
 
ADREÇA WEB 
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/empreses/empreses‐i‐emprenedoria 
 
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA 
 
DESCRIPCIÓ DE L’AGENT 
La  Cambra  és  una  corporació  de  dret  públic  integrada  per  les  empreses  que  desenvolupen 
activitats  econòmiques  a  la  demarcació.  La  Cambra  defensa  i  promociona  les  mesures 
necessàries per al foment del món empresarial  i subministra serveis d'interès per a  l'activitat 
empresarial.  Alhora,  es  configura  com  un  òrgan  consultiu  i  de  col∙laboració  amb  les 
administracions  públiques  i  que  té  competències  delegades  per  les  administracions  per 
gestionar serveis públics. El seu objectiu és la formació dels empresaris, directius i treballadors 
de les empreses de la demarcació. 
 
ON POTS ADREÇAR‐TE 
Av. de Pau Casals, 13, 1r 
43003 Tarragona 
Tel: 977 22 31 11 
Fax: 977 24 09 00 
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A/e: infotgna@cambrescat.es | formacio_tgna@cambrescat.es  
 
PERSONES DE CONTACTE 
Responsable: Albert Abelló (cambratgn@cambratgn.org) 
Contacte i atenció al públic: De 9:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h 
ADREÇA WEB 
http://www.cambratgn.es/ 
 
 
CEPTA – CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 
 

DESCRIPCIÓ DE L’AGENT 
La CEPTA és una associació empresarial  que  representa  i  dóna  suport  a  les  empreses de  les 
nostres  comarques,  oferint‐los  diversos  serveis  entre  els  quals  hi  ha  formació  i  accions 
destinades  al  foment  de  l’ocupació  i  al  desenvolupament  dels  recursos  humans.  Té  com  a 
objectius:  (a)  defensar  els  interessos  dels  empresaris;  (b)  contribuir  al  reciclatge  dels 
treballadors;  (c)  formar  persones  en  situació  d’atur;  (d)  donar  suport  als  col∙lectius  amb 
dificultats especials; (e) facilitar la inserció laboral dels alumnes; (f) Fer mediació laboral (oferta 
i demanda d’ocupació). 
 
ON POTS ADREÇAR‐TE 
Av. de Roma, 7, 6a planta 
43005 Tarragona 
Tel: 977 21 19 66 / 977 32 35 52 
Fax: 977 21 19 67 
A/e: empren@cepta.es (Servei de Creació d’Empreses) 
A/e: infopic@cepta.es (Empreses de Base Tecnològica) 
 
PERSONES DE CONTACTE 
Persona responsable: Ignasi Puig i Donet (Secretari General: ipuig@cepta.es) 
Persones de contacte: Claustre Duran (Serveis a l’Empresa), Marga Pallarés (Formació), Rosa 
Maria Altadill Sánchez (Servei de Creació d’Empreses) 
Contacte: Laborables, de 8:00 a 14:00 h i de 15:00 a 20:00 h  
Atenció al públic: Laborables, de 8:00 a 14:00 h i de 15:00 a 18:00 h 
 

ADREÇA WEB 
http://www.cepta.es |   
 
 

CP’AC – FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DE L’AUTOOCUPACIÓ DE CATALUNYA 
 

DESCRIPCIÓ DE L’AGENT 
Entitat  sense  afany  de  lucre  amb  implantació  a  tot  Catalunya,  que  dóna  suport  a 
l’autoocupació  de  Catalunya  i  és  centre  col∙laborador  del  Servei  d’Autoempresa  de  la 
Generalitat de Catalunya. Té com a objectius: (a) crear llocs de treball mitjançant la creació de 
microempreses;  (b) contribuir a  fer viables  les empreses  ja existents;  (c) millorar  la gestió de 
microempreses; (d) promoure l’autoocupació a Catalunya; (e) facilitar que tot emprenedor que 
tingui un projecte viable pugui posar‐lo en marxa; (f) mantenir els llocs de treball creats. 
 
ON POTS ADREÇAR‐TE 
C. d’August, 26, 2n 2a 
43003 Tarragona 
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Tel: 977 24 41 58 / 902 12 12 18 
Fax: 977 22 73 77 / 902 12 12 18 
A/e: cpacta@autoocupacio.org 
 
PERSONES DE CONTACTE 
Persona responsable: Sergio Martínez Pérez (Delegat) 
Persona de contacte:  Sergio Martínez Pérez (Servei de Creació d’Empreses) 
Contacte i atenció al públic: Laborables, de 9:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h  
 
ADREÇA WEB 
http://www.autoocupacio.org 
 
 
ICODE – CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS 
 
DESCRIPCIÓ DE L’AGENT 
Institut  d’àmbit  comarcal  que  intervé  en  matèria  d’ocupació  i  desenvolupament  econòmic, 
mitjançant  la  gestió dels programes de promoció  laboral  i  econòmica,  activitats adreçades a 
fomentar  un  desenvolupament  econòmic  i  laboral  de  la  comarca,  incidint  especialment  en 
aquells municipis i en aquells col.lectius necessitats de més recursos i eines per iniciar diferents 
iniciatives. Els seus objectius són (a) facilitar la inserció laboral de les persones de la comarca; 
(b) fomentar l’autoempresa; (c) formació i assessorament per assolir un major grau d’inserció 
laboral; (d) incentivar les TIC com a eina d’inserció i capacitació laboral. 
 
ON POTS ADREÇAR‐TE 
C. de les Coques, 3 
43003 Tarragona  
Telèfons: 977 24 45 00 
Fax: 977 24 45 13 
A/e: allorensl@tgnes.altanet.org 
 
PERSONES DE CONTACTE 
Responsable: Joan Emili Llauradó 
Persona de Contacte: Alex Llorens Llurba (Servei de Creació d’Empreses) 
Contacte i atenció al públic: Laborables de 8:00 a 15:00 h (Alex Llorens). 
 

ADREÇA WEB 
http://www.tarragones.cat/serveis/promocio.asp 
 
 

OFICINA DE SERVEIS A LA JOVENTUT – CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS 
 
DESCRIPCIÓ DE L’AGENT 
Oficina comarcal de serveis a la joventut que disposa de programes adreçats a incorporar els 
joves al món del treball, ajudant‐los a cercar un treball a mida o creant la seva pròpia empresa 
així com un servei d´assessorament laboral. Els objectius de l’OSJ en l’àmbit de treball són: [a] 
facilitar  la  inserció  laboral  dels  joves  de  la  comarca;  [b]  fomentar  l’esperit  emprenedor  i 
l’autoempresa dels joves; [c] explotar de manera definitiva i efectiva els nous filons d’ocupació 
com una sortida laboral. 
 
ON POTS ADREÇAR‐TE 
C. de les Coques, 3,  
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43003 Tarragona 
Telèfon: 977 24 45 00 
Fax: 977 24 45 13 
A/e OSJ: joventut@tarragones.org 
A/e SAL: sal@tarragones.org 
 
PERSONES DE CONTACTE 
Responsable: Esther Dalmau Granell (tècnica de Joventut) 
Contacte i atenció al públic OSJ: Laborables, de 9:00 a 20:00 h. Divendres de 9:00 a 15:00 h 
(Esther Dalmau) 
Contacte  i  atenció  al  públic  SAL:  Labobables  de 16:30  a  19:30  (oct‐jun)  i  de  9:00  a    14:30 h 
14:30 (jul‐set) 
 
ADREÇA WEB 
http://www.tarragones.org/joventut 
 
 

PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA  (PIMEC) 
 

DESCRIPCIÓ DE L’AGENT 
PIMEC és la patronal de la micro, petita  i mitjana empresa de Catalunya. Té com a objectius: 
(a) crear estratègies de defensa dels empresaris per tal de facilitar  la seva competitivitat;  (b) 
contribuir a la millora de la situació econòmica de la demarcació; (c) millorar la competitivitat 
de  la  micro,  petita  i  mitjana  empresa  tarragonina;  (d)  Promoure  accions  per  facilitar 
l’adequació de les nostres empreses als canvis continus de caràcter organitzatiu; (e) Facilitar la 
tasca de la micro, petita i mitjana empresa, mitjançant la nostra infraestructura, incloent‐hi els 
acords  i  els  serveis;  (f)  Mantenir  contacte  institucional  amb  els  agents  polítics,  socials  i 
econòmics de Tarragona. 
 
ON POTS ADREÇAR‐TE 
Rambla Nova, 41, 4t 
43003 Tarragona 
Tel: 977 21 11 88 
Fax: 977 23 05 71 
A/e: mireiaribas@pimec.es 
 
PERSONES DE CONTACTE 
Persona responsable: Ramon Salvans (secretari territorial) 
Públic: Empresaris de la micro, petita i mitjana empresa de Tarragona 
Contacte  i  atenció  al  públic:  De  dilluns  a  dijous,  de  9:00  a  14:00  h  i  de  15:00  a  19:00h. 
Divendres de 9:00 a 15:00 h. (Mireia Ribas, administrativa) 
 
ADREÇA WEB 
http://www.pimec.es 
 
 

AGENTS ACREDITATS PEL SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES DE LA GENERALITAT 
 

CAMBRA OFICIAL D’INDÚSTRIA, COMERÇ I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA 
 
Daniel Martín 
902 21 96 76  
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Av. Pau Casals, 17 
43003 Tarragona  
 
CENTRE DE FORMACIÓ D’EMPRESES I SERVEIS DE TARRAGONA (VIVER D’EMPRESES) 
 
Pasqual Gràcia Vidal  
977 25 28 80  
Plaça del General Prim, 6  
43001 Tarragona 
 
CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 
 
Maria Salvador 
977 24 23 13  
Rambla Nova, 95  
43005 Tarragona 
 

CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS ‐ ICODE 
 
Alejandro Llorens i Llurba  
977 24 45 00  
Carrer de les Coques, 3  
43003 Tarragona  
 
CP’AC – FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DE L’AUTOOCUPACIÓ DE CATALUNYA 
 
Sergio Martínez Pérez 
977 24 41 58  
Carrer August 26, 2n 2n  
43003 Tarragona  
 

SERVEIS I AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

CRÈDITS PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES – CRÈDITS PER A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL 
 
DESCRIPCIÓ 
Són  crèdits  per  cobrir  les  despeses  derivades  de  la  posada  en  funcionament  d’un  projecte 
empresarial  de  nova  creació  amb  una  antiguitat  màxima  d’un  any,  o  bé,  amb  caràcter 
excepcional,  d’ampliació  del  negoci.  A més,  compten  amb  un  servei  d’acompanyament  que 
t’ajuda a dissenyar el teu pla d’empresa i a fer els tràmits necessaris per a  la concreció de la 
teva idea de negoci. El crèdit no té límits ni terminis preestablerts, sinó que depèn del projecte 
a finançar i aquestes qüestions romanen obertes a negociació. 
 
REQUERIMENTS 
Els requeriments per poder obtenir l’aval de la Generalitat de Catalunya són [a] Tenir entre 18 i 
35 anys;  [b] Ser resident a Catalunya;  [c] Estar constituït/da com a autònom/a o formar part 
d’una cooperativa en la que almenys un terç dels socis siguin joves, o d’una societat laboral on 
els joves representin com a mínim el 50% del capital; [d] el projecte d’empresa ha de disposar 
d’un  informe  favorable  d’una  entitat  col∙laboradora  del  Servei  de  Creació  d’Empreses  de  la 
Generalitat de Catalunya. 
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ON POTS ADREÇAR‐TE 
 
Departament de Treball i Indústria – Servei de Creació d’Empreses 
http://www.gencat.net/treball/ambits/autoocupacio/ 
Gran Vía de les Corts Catalanes 129‐131 (Plaça Cerdà) 
08014 Barcelona 
Tel (info): 902 302 032 
Tel (oficines): 93 298 02 60 
Email: dpit.dti@gencat.net 
 
Avalis de Catalunya SGR 
http://www.avalis‐sgr.cat/ 
Gran Vía de les Corts Catalanes 129‐131 (Plaça Cerdà) 
08014 Barcelona 
Tel (info): 902 302 032 
Tel (oficines): 93 298 02 60 
Email: informacio@avalis‐sgr.com 
 
MÉS INFORMACIÓ 
 
Portal Jove de la Secretaria General de Joventut – Crèdits per a l’Emancipació Juvenil 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut     Habitatge   Crèdits  per  a  l’emancipació 
juvenil  Crèdits per a l’Autoempresa 
 
 

INICIA. XARXA  DE CREACIÓ D’EMPRESES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

DESCRIPCIÓ 
El  Servei  de  Creació  d’Empreses  és  un  servei  destinat  a  oferir  informació,  orientació, 
assessorament,  seguiment,  formació  i  ajut  per  fomentar  i  donar  suport  a  l'autoempresa. 
Aquest servei s'ofereix també als emprenedors i emprenedores, que són els treballadors i  les 
treballadores en situació d'ocupació o d'atur que vulguin crear la seva pròpia empresa. Pots fer 
la  petició  d'alta  en  línia  per  accedir  al  Servei  Autoempresa  del  Departament  de  Treball  i 
Indústria visitant:  
 
http://www.gencat.net/treball/ambits/autoocupacio/don_alta/peti_alta/index.html 
 
ON POTS ADREÇAR‐TE 
 
Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació 
Subdirecció General de Programes d’Autoempresa 

Telèfon d’informació: 902 20 15 20 
 
Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Tarragona 
Joan Baptista Plana, 29‐31 
43005 Tarragona 
Telèfon: 977 23 36 14 
 
MÉS INFORMACIÓ 
http://www.gencat.cat/treball/ambits/autoocupacio/ 
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CIDEM – SERVEI D’ATENCIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA DE LA PETITA EMPRESA  
 

DESCRIPCIÓ 
El Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarials (CIDEM) té com a funció principal posar 
a  l'abast de  les empreses  informació bàsica, necessària  i  d'interès per a  la  seva activitat.  Els 
seus  objectius  són:  (a)  impulsar  el  desenvolupament  empresarial  a  Catalunya;  (b)  difondre  i 
facilitar  informació  sobre  serveis,  productes,  programes,  normatives,  ajuts,  etc.,  que  puguin 
ser  d'interès  per  a  l'empresa  a  Catalunya;  i  (c)  impulsar  activitats  adreçades  a  millorar  la 
competitivitat  de  l'empresa  catalana.  El  Servei  d’Atenció  de  l’Agència  Catalana  de  la  Petita 
Empresa és un servei que ofereix aquesta agència adscrita al CIDEM. 
 
SERVEIS OFERTS 
El  Servei  d’Atenció  de  l’Agència  Catalana  de  la  Petita  Empresa  ofereix  informació  i 
assessorament  en  matèria  de  tramitacions,  ajuts,  mercat  internacional,  finançament, 
cooperació empresarial, qualitat, innovació tecnològica i tot allò que necessitis saber per tal de 
millorar  el  teu  projecte  d’empresa  i  afavorir‐ne  la  competitivitat.  Aquest  servei  s’adreça  a 
petites empreses i a nous projectes emprenedors. 
 
El Servei ARC d’Assessorament per a la Recerca de Capital és un servei promogut i organitzat 
pel CIDEM i la Borsa de Barcelona, que informa sobre la recerca d’inversions de capital i ofereix 
un  circuit  de  comunicació  empreses‐inversors  i  una  sistemàtica  en  la  recerca  de  capitals 
permanents. 
 
ON POTS ADREÇAR‐TE 
 
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial  
Pg. de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
Telèfon: 93 476 72 00 
 
CIDEM a Tarragona  
C. de Pompeu Fabra, 1 
43004 Tarragona 
Telèfon: 977 25 17 17 
 
MÉS INFORMACIÓ 
http://www.gencat.cat/cidem | http://www.acc10.cat/acc10/cat/index.jsp 
 
 

CRÈDITS DE L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES 
 

DESCRIPCIÓ 
L’Institut  Català  de  Finances  una  entitat  depenent  del  Departament  d’Economia  i  Finances. 
Entre altres funcions informa sobre la concessió o instrumentació de crèdits i avals en benefici 
d'entitats autònomes, de corporacions públiques i d'empreses públiques o privades. 
 
SERVEIS OFERTS 
Els  crèdits  que  atorga  l’ICF  se  centren  principalment  en  les  petites  i mitjanes  empreses  que 
duen  a  terme  projectes  d’inversió  a  Catalunya.  També  atén  línies  d’inversió  considerades 
prioritàries:  microempreses  per  a  dones  emprenedores,  producció  d’audiovisuals,  projectes 
d’elaboració d’energia, millores mediambientals, inversions en la prevenció de riscos laborals, 
societats cooperatives i societats laborals, i un llarg etcètera. 
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ON POTS ADREÇAR‐TE 
Institut Català de Finances (ICF) – Departament d’Economia i Finances 
Gran Via de les Corts Catalanes, 365 
08010 Barcelona 
A/e: info@icfinances.com 
Telèfon: 93 487 37 87 
 
MÉS INFORMACIÓ 
http://www.icfinances.com 
 
ALTRES SERVEIS I AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
EMPRESES COOPERATIVES I TREBALL ASSOCIAT 
 
L’Institut  per  a  la  Promoció  i  la  Formació  de  Cooperatives  del  Departament  de  Treball  i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya elabora estudis de suport financer  i de recerca en el 
moviment cooperatiu o altres formes de treball associat. 
 
http://www.gencat.net/treball/ambits/economia_social/promocio_formacio/ 
 
 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 
 
Si  t'interessa  treballar  en  el  sector  agrari  disposes  de  diversos  ajuts  del  Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP). 
 
http://www.gencat.cat/darp/ 
 
Igualment,  si  la  teva  feina  està  relacionada  amb  l´àmbit  de  l´agricultura,  la  ramaderia,  la 
silvicultura,  la  pesca,  l´aqüicultura  i  la  indústria  agroalimentària  de  Catalunya  pots  optar  als 
préstecs i avals de l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA). 
 
http://www.icca.es 
 

SERVEIS D’INFORMACIÓ CIUTADANA GENERAL 
 
012 – TELÈFON D’ATENCIÓ CIUTADANA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
DESCRIPCIÓ 
El telèfon d’atenció ciutadana, el 012, és el servei d’informació corporatiu de la Generalitat de 
Catalunya. Informa sobre el conjunt de temes que afecten la Generalitat de Catalunya: 
organigrama (adreces, telèfons, titulars, funcions, etcètera), normatives, competències, 
tràmits, subvencions, ajuts, concursos, activitats diverses, publicacions, reclamacions, etcètera. 
Així mateix, el 012 incorpora informacions especialitzades, com ara sobre el carnet jove, el 
programa d’ajuts a les empreses, les oposicions a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, els serveis i programes del DARP, etcètera. 
 
ON POTS ADREÇAR‐TE 
Telèfon d’Atenció Ciutadana de la Generalitatde Catalunya 
Telèfon: 012 
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OAC – OFICINES D’ATENCIÓ CIUTADANA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
DESCRIPCIÓ 
Aquestes  oficines  tenen  per  funció  informar  la  ciutadania  i  les  entitats  sobre  els  serveis  i 
l’organització de la Generalitat de Catalunya. La de Tarragona depèn de la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat i funcionalment, de la Direcció General d’Atenció Ciutadana.  
 
ON POTS ADREÇAR‐TE 
Oficina d’Atenció Ciutadana a Tarragona  
Telèfon: 977 23 65 59 
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 17.30 h 
Horari d’estiu (01/06‐15/09): de 8 a 15 h 
 
OMAC – OFICINA MUNICIPAL D’ATENCIÓ CIUTADANA 
 
DESCRIPCIÓ 
És  l’Oficina Municipal  d’Atenció  Ciutadana,  que  va  ser  creada  l’estiu  de  2004  amb  l’objectiu 
d’informar  i  donar  tràmit  a  una  part  molt  important  dels  processos  d’aquest  Ajuntament. 
L’OMAC  té  com  a  finalitat  agilitzar  totes  aquelles  qüestions  que  pertanyen  a  l’Àrea  de  la 
Secretaria  General,  com  són,  en  especial:  població,  llicències  d’obres,  obertures 
d’establiments,  festes,  domini  públic,  medi  ambient,  neteja,  ensenyament,  contractació, 
cultura, esports, joventut, relacions ciutadanes i serveis socials, entre d’altres. 
 
ON POTS ADREÇAR‐TE 
Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana de Tarragona  
Rambla Nova, 59 
43003 Tarragona 
Telèfon: 902 200 977 
A/e: omac@tgna.altanet.org 
Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous de 9 a 19 h i dissabte de 10 a 13 h 
Horari d’estiu: de diluns a divendres de 9 a 14 h i dissabte de 10 a 13 h 
 

COL∙LEGIS PROFESSIONALS AMB SEU A TARRAGONA 
 
Col∙legi d'Administradors/res de Finques de Tarragona 
Pl. Ponent, 5, 1r  
43001 Tarragona 
Telèfon: 977 23 54 21 
Fax: 977 23 54 21 
http://www.coaft.com 
 
Col∙legi d'Advocats/ades de Tarragona 
C. Enric d’Ossó, 1, 2n 
43005 Tarragona B 
Telèfon: 977 21 23 60  
Fax: 977 24 06 50 
A/e: coladv@tinet.fut.es 
http://www.icatgn.cat  |  http://www.coladvtgn.es 
 
Col∙legi d'Agents Comercials de Tarragona 
Ramón y Cajal, 39, 1r 1a  
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43001 Tarragona 
Telèfon: 977 24 08 21 
Fax: 977 24 08 21 
http://www.coacb.com (Barcelona) 
 
Col∙legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona 
C. Canyelles, 3, 1r  
43001 Tarragona  
Telèfon: 977 23 58 20  
Fax: 977 24 33 21 
http://www.intranet.maniawebs.com/api/castellano 
 
Col∙legi d’Aparelladors/res i Arquitectes Tècnics de Tarragona  
Av. del President Macià, 6, 1r 
43005 Tarragona 
Telèfon: 977 21 27 99 
Fax: 977 22 41 52 
A/e general: secretaria@apatgn.com 
A/e formació: formacio@apatgn.com 
http://www.apatgn.com 
 
Col∙legi d'Arquitectes de Catalunya – Demarcació de Tarragona 
C. Sant Llorenç, 20‐22  
43003 Tarragona 
Telèfon.: 977 24 93 67 
Fax: 977 23 65 03 
A/e: tarragona@coac.cat 
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h 
http://www.coac.es/Tarragona/Home_Tarragona_c.shtml 
 
Col∙legi de Delineants de Tarragona 
C. Apodaca, 20, 1r  
43004 Tarragona 
Telèfon: 977 23 35 14 
Fax: 977 23 35 14 
http://www.tinet.org/~coldelta 
Col∙legi d’Economistes de Catalunya – Representació Col∙legial a Tarragona 
Rambla Nova, 58‐60, 5‐A 
43004 Tarragona 
Telèfon: 977 21 70 42 
Fax: 977 22 98 31 
A/e: tarragona@coleconomistes.com 
http://www.coleconomistes.com 
 
Col∙legi d'Educadores i Educadors Socials a Catalunya – Delegació de Tarragona 
Hotel d’Entitats (Pàrquing La Pedrera)  
C. Pons d’Icart, s/n 
43002 Tarragona 
Telèfon i fax: 977 24 94 03 
A/e: tarragona@ceesc.es 
Horari: dimarts de 18 a 21 h; dijous de 18 a 21 h, i divendres d’11 a 13h 
http://www.ceesc.es 
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Col∙legi d’Enginyers/res industrials de Catalunya – Demarcació de Tarragona 
Ntra. Senyora del Claustre, s/n 
43003 Tarragona 
Telèfon: 977 23 80 12 
Fax: 977 23 80 06 
 
Col∙legi d'Enginyers/res Tècnics Agrícoles de Catalunya – Demarcació de Tarragona 
Gasòmetre, 29, 1r 4a  
43001 Tarragona 
Telèfon: 977 21 12 85 
Fax: 977 21 23 52 
A/e: tarragona@agricoles.org 
Horari: de dilluns a dijous de 17 a 20 
http://www.agricoles.org 
 
Col∙legi d'Enginyers/res Tècnics Industrials de Tarragona 
Av. Roma, 7, entresol 
43005 Tarragona 
Telèfon: 977 23 49 14 
Fax: 977 23 41 52 
A/e: cetit@cetit.es 
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 18 h i divendres de 9 a 14 h. Estiu: de 9 a 14 h  
http://www.cetit.es 
 
Col∙legi de Gestors/res Administratius/ves de Tarragona 
C. August, 5, 5è 5a  
43003 Tarragona 
Telèfon: 977 21 12 94 
Fax: 977 21 12 94 
 
Col∙legi de Llicenciats/des en Ed. Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya – 
Delegació de Tarragona 
C. Sant Francesc, 14, 2n 
43003 Tarragona 
Telèfon: 977 22 10 96 
A/e: tarragona@coplefc.com 
Horari: dimecres de 18 a 20 h (jul. i ag. tancat) 
http://www.coplefc.com 
 
Col∙legi de Mediadors/res d'Assegurances Titulats de Tarragona 
Av. Lluís Companys, 14 – Centre Op. Zeus, B‐4  
43005 Tarragona 
Telèfon: 977 22 06 86 
Fax: 977 21 39  
http://www.colmatt.org 
 
Col∙legi de Metges de Tarragona  
VOCALIA METGES JOVES: Dra. Beatriz Satué Vallvé (responsable) 
Via de l’Imperi Romà, 11 
43005 Tarragona 
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Telèfon: 977 23 21 07 
Fax: 973 23 62 08 
http://www.comt.cat 
 
Col∙legi d'Odontòlegs/logues i Estomatòlegs/logues de Catalunya – Seu provincial de 
Tarragona 
Av. Pau Casals, 11, 2n 1a 
43003 Tarragona 
Telèfon: 977 24 55 18 
Fax: 977 24 55 18 
A/e: coectarragona@coec.net 
http://www.coec.cat/tarragona/index.html 
 
Col∙legi Oficial de Diplomats/ades en Infermeria de Tarragona 
Av. Pau Casals, 13, 5è  
43003 Tarragona 
Telèfon: 977 23 95 19 
Fax: 977 22 09 08 
A/e: codita@enfermundi.com 
http://www.enfermundi.com/tarragona 
Col∙legi Oficial de Diplomats/ades en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya – 
Delegació de Tarragona)  
Av. Prat de la Riba, 17, 2n 1a 
43001 Tarragona 
Telèfons: 977 23 85 28 / 977 22 93 69 
Fax: 977 23 85 28 
A/e: tarragona@tscat.org 
http://www.tscat.org 
 
Col∙legi Oficial de Doctors/res i Llicenciats/ades en Filosofia i Lletres i en Ciències de 
Catalunya  
C. Misser Sitges, 10, 1r B  
43003 Tarragona  
Telèfon: 977 23 95 23  
Fax: 977 23 95 23  
A/e: delegaciotarragona@cdl.cat / borsa@cdl.cat 
http://www.cdlcat.es  
 
Col∙legi Oficial de Farmacèutics/iques de Tarragona  
C. Enric d’Ossó, 1 
43005 Tarragona 
Telèfon: 977 25 09 37 
Fax: 977 23 16 05 
A/e: gerencia@coft.org / laboral@coft.org 
http://www.coft.org 
 
Col∙legi Oficial de Graduats/ades Socials de Tarragona  
Av. d’Estanislau Figueras, 17 
43002 Tarragona 
Telèfon: 977 22 45 13  
Fax: 977 22 95 25 
A/e: colegio@graduados‐sociales‐tarragona.com 



14

http://www.graduados‐sociales‐tarragona.com 
 
Col∙legi Oficial de Veterinaris/nàries de Tarragona  
C. Sant Antoni M. Claret, 10 
43002 Tarragona 
Telèfon: 977 21 11 89 
Fax: 977 21 37 21 
A/e: covt@tinet.org 
http://www.veterinaristarragona.com 
 
Col∙legi de Pedagogs/gues de Catalunya – Territorial de Tarragona 
Hotel d’Entitats (Pàrquing La Pedrera)  
Despatx núm. 7 
C. Pons d’Icart, s/n, 6a planta 
43002 Tarragona 
Telèfon: 977 25 24 32 
Fax: 977 21 30 98 
A/e: copec@pedagogs.org 
Horari: dilluns i dimecres de 16 a 22 h i dijous de 9 a 14 h (Conxa Torres)  
http://www.pedagogs.org 
 
Col∙legi de Periodistes de Catalunya  – Demarcació de Tarragona 
C. August, 5, 1r 1a  
43003 Tarragona 
Telèfon: 977 24 54 54 
Fax: 977 24 54 54 
A/e: secretaria@periodistes‐tarragona.org 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i 16 h a 19.30 h 
http://www.periodistes.org/home.php 
 
Col∙legi de Procuradors/res dels Tribunals de Tarragona  
Passeig Lluís Companys, s/n (Palau Justícia) 
43005 Tarragona 
Telèfon: 977 22 00 49 
Fax: 977 22 00 49 
http://www.procuradorscat.es/proc2/tarragona/tarragona.htm 
 
Col∙legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya – Delegació de Tarragona 
Av. Ramón y Cajal, 11, 1r 2a 
43001 Tarragona 
Telèfon: 977 21 41 02 
Fax: 977 21 41 07 
A/e: copc.t@copc.es 
http://www.copc.org 
 
Col∙legi de Secretaris/àries, Interventors/es i Tresorers/eres de l'Administració Local de 
Tarragona  
Av. Ramón y Cajal, 33, 2n 
43001 Tarragona 
Telèfon: 977 22 00 47 
Fax: 977 22 00 47 
http://www.cosital.altanet.org 
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Col∙legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Tarragona  
Rambla Nova, 110, 1r 1a 
43001 Tarragona 
Telèfon: 977 22 40 56 
Fax: 977 22 04 00 
A/e: bordas@tinet.org 
http://www.empresistes.org 
 
 

RECURSOS EN LÍNIA D’UTILITAT PER A EMPRENEDORS/ES 
 
AIJEC.ES 
 
http://www.aijec.es/ 
Web de  l’Associació de  Joves Empresaris de Catalunya.  L’associació ofereix  informació  sobre 
formació  (cursos  de  direcció,  lideratge,  acció  social,  etc.),  assessorament  gratuït  (jurídic, 
econòmic, marketing, fiscal, financera,  laboral,...), finançament (línies de crèdit en condicions 
especials,  informació  sobre  subvencions  i  ajuts,  recerca  d’iniciatives  d’inversió  privades), 
relacions  internacionals  (serveis  de  traducció  i  assessorament  en  línia  per  la  tramitació  de 
sol∙licituds  i  licitacions de  la Unió Europea, cooperació amb associacions de Joves Empresaris 
de la Unió Europea i Llatinoamèrica), etc. 
 
ANCERT – AGÈNCIA NOTARIAL DE CERTIFICACIÓ 
 
http://www.ancert.com/ 
La Agencia Notarial de Certificación S.L. Unipersonal (ANCERT), abans el Instituto Notarial para 
las Tecnologías de la Información (INTI), va ser constituït al juliol de 2002 pel Consell General 
del  Notariat  amb  l’objectiu  de  posar  en  pràctica  un  pla  de  modernització  tecnològica  del 
notariat espanyol. La seva titularitat és cent per cent del Consejo General del Notariado. Des 
del  20  de  marça  de  2004,  ANCERT  emet  certificats  electrònics  reconeguts  davant  notari  a 
persones  físiques,  jurídiques,  corporacions privades  i  corporacions de Dret Públic,  segons els 
requeriments imposats per la Ley 59/2003 de 19 de diciembre de Firma Electrónica . 
 
AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
 
Ajuntament Online (tràmits, instàncies, etc.) 

http://www.tarragona.cat 
 
Documentació administrativa   Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Tarragona 

http://www.tarragona.cat 
 
AUTOOCUPACIO.ORG – CP’AC 
 
http://www.autoocupacio.org 
Web del  cp’Ac dedicada a  l’assessorament per  a  la  creació d’empreses.  Consta d’un apartat 
sobre la forma jurídica d’elecció que determinarà el futur del projecte, un altre apartat sobre 
ajuts per cercar finançament, formació on‐line (EXE: Eines en Xarxa per a Emprenedors –nou 
programa  a  distància  de  formació  i  assessorament  empresarial‐;  Pla  de  Suport  per  a  Joves 
Emprenedors de Tarragona –programa de formació  i assessorament on‐line per a  la creació  i 
gestió de petites empreses‐), consulta d’informació sobre els principals ajuts i subvencions, així 
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com  de  programes  formatius.  Tanmateix,  permet  descarregar‐se  una  completa  Guia  del  Pla 
d’Empresa, i realitzar el Test de l’Emprenedor. 
 
BARCELONA NET ACTIVA 
 
http://www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/cat/ 
Ajuntament de Barcelona. Recursos per a persones emprenedores. 
 
BOE – BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT (BOE) 
 
http://www.boe.es/g/es/ 
Concursos Públics convocats pel Boletín Oficial del Estado. Ajuts publicats al BOE. E‐Sumaris. 
Consulta guiada. Consultes habituals. Taula convocatòries.  Impresos, Models, OF tipus. 
 
BOPT – BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 
 
http://ebop.altanet.org/ 
El  Butlletí  Oficial  de  la  Província  és  un  instrument  d'informació  pública  per  tal  de  fer 
transparent  la  gestió  de  les  diferents  administracions  als  ciutadans  i  permetre  la  seva 
participació.  
 
BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA 
 
http://www.bancat.com/ 
Recerca  de  finançament  per  a  projectes  empresarials.  Contacte  dels  inversors  amb  els 
emprenedors. 
 
CATCERT – AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ 
 
http://www.catcert.net/ 
Obtenció de certificats digitals. Un certificat digital és un document electrònic signat per una 
autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l’utilitzin una sèrie 
de  manifestacions  que  s’hi  contenen,  com  per  exemple,  la  identitat  de  la  persona,  les 
autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc. L'ús del certificat digital 
garanteix:  (a)  La  identificació de  l'emissor. Només pot haver  enviat  la  informació  la  persona 
que el  signa;  (b)  La  integritat de  la  transacció.  S'ha  rebut  tota  la  informació  i  aquesta no ha 
estat manipulada per cap persona no autoritzada; (c) El no rebuig dels compromisos adquirits 
per via electrònica.  La signatura electrònica  reconeguda  té el mateix valor  legal que  la  firma 
manuscrita:  (d)  La  confidencialitat  de  l'enviament.  Una  comunicació  xifrada  només  pot  ser 
llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada. 
 
CAMERFIRMA – CERTIFICATS DIGITALS 
 
http://www.camerfirma.com/ 
Obtenció de certificats digitals de pertinença a empresa, de representant, de persona jurídica, 
per  a  la  factura  electrònica,  de  xifrat  electrònic,  de  servidor,  d’apoderat,  de  segell  de 
l’empresa,  de  firma  de  codi.  Un  certificat  digital  és  un  document  electrònic  signat  per  una 
autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l’utilitzin una sèrie 
de  manifestacions  que  s’hi  contenen,  com  per  exemple,  la  identitat  de  la  persona,  les 
autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc. 
 
CATALANA INICIATIVES 
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http://www.iniciatives.es/ 
Entitat  privada  per  a  la  recerca  de  capital  per  a  empreses  i  suport  financer  per  a  projectes 
empresarials. 
 
CAT365 – SERVEIS I TRÀMITS: AJUTS I SUBVENCIONS 
 
http://www.cat365.net/Inici/Tramits/Ajudes/?TipUsu=EMP&I=1 
Recull dels ajuts i subvencions de les administracions públiques. Hi teniu la possibilitat de fer 
una cerca per paraules, per municipi o per categories. 
 
CEF – CONVENIOS COLECTIVOS 
 
http://www.convenioscolectivos.com 
Web  del  Centro  de  Estudios  Financieros  (CEF)  amb  un  recull  dels  convenis  col∙lectius  (amb 
accés als autonòmics i provincials). És de pagament. 
 
CIDEM – ACCIÓ 10 
 
http://www.gencat.cat/cidem | http://www.acc10.cat/acc10/cat/ 
Portal del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial, organisme del Departament de 
Treball  i  Indústria de  la Generalitat de Catalunya que ofereix  suport a  l’emprenedor a  l’hora 
d’elaborar  el  Pla  d’Empresa,  facilitant  informació  per  a  crear  l’empresa,  finançament  i 
subvencions,  informació  fiscal  i  laboral,  eines per  l’emprenedor  i  aliances, publicacions,  etc., 
així com accés al FISUB, una base de dades elaborada pel CIDEM que conté tots els programes, 
subvencions  i  finançament de  la Generalitat de Catalunya,  l’Estat espanyol  i  la Unió Europea 
(ajuts adreçats a les empreses ubicades a Catalunya i als nous emprenedors). 
 
COL.LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA 
 
http://www.colnotcat.es/ 
El Col∙legi de Notaris de Catalunya integra tots els notaris que exerceixen la professió en el seu 
territori. D’acord amb  la Llei 55/1999, de 29 de desembre, que va  integrar en un sol  cos els 
notaris i els antics corredors de comerç, l’1 d’octubre de 2000 es van integrar en el Col∙legi els 
col∙legis de corredors de Barcelona, Tarragona, Girona  i  Lleida. El Notariat presta una  funció 
pública  que  consisteix  en  garantir  a  la  ciutadania  un  assessorament  jurídic  de  proximitat  en 
tots els camps del dret privat; redactar amb rigor jurídic i d’acord amb la voluntat comuna de 
les persones  interessades els documents que contenen els  actes  i negocis  jurídics de  la  vida 
civil  i mercantil; autoritzar aquests documents  i, per tant, dotar‐los de  la  força probatòria, el 
valor  executiu,  la presumpció de  legalitat que els  atribueix  la  Llei  i  conservar els documents 
originals en arxius estrictament secrets. 
 
CREAREMPRESAS.COM 
 
http://www.crearempresas.com 
Web dedicada a l’assessorament per a la creació d’empreses, on ofereix informació sobre els 
passos per crear una empresa, tests per a emprenedors, informació sobre ajuts i subvencions 
de  l’Administració  General  de  l’Estat  i  les  Comunitats  Autònomes,  un  buscador  d’ajuts  i 
subvencions i una relació dels premis i concursos per emprenedors. 
 
DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTATDANIA 
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Llars, residències, centres de dia, etc. 
http://www.gencat.net/benestar/persones/gentgran 
 
Catàleg de tràmits del DASC 
http://www6.gencat.cat/benestar_ptb/scripts/Tramits.asp 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
Informació i recursos adreçats a les empreses 
http://mediambient.gencat.net/cat/empreses/ 
 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
 
Dret i entitats jurídiques. Associacions i fundacions, normativa 
http://www.gencat.cat/justicia  Dret i entitats jurídiques 
 
Guia d’entitats (col.legis professionals i altres) 
http://www10.gencat.net/pls/dji_gedj/p01.menu 
 
DEPARTAMENT DE SALUT 
 
Manipuladors d’aliments i fitxes d’higiene per a bars i restaurants 
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/aliments/index.htm 
 
DEPARTAMENT DE TURISME 
 
Normativa de turisme 
http://www.gencat.net/oge/tramits/turistics/ 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL 
http://www.gencat.cat./treball 
 
Calendari laboral 
http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/calendari/ 
 
Contractes de treball 
http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/contractes/ 
 
Convenis col∙lectius 
http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/negociacio/ 
 
Catàleg d’impresos 
http://www.gencat.cat/treball/impresos/ 
 
Models d’estatuts 
http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/empreses/models/ 
 
Ajuts i subvencions per a la creació d’empreses 
http://www.gencat.cat/treball/serveis/ajuts/creacio_empreses/index.html 
 
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA (COMERÇ) 
http://www.gencat.cat/diue 



19

 
DOGC – DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
http://www.gencat.cat/dogc/ 
 
El DOGC en  línia  es  publica  diàriament  a  Internet,  en  dues  edicions  en  català  i  castellà,  i  és 
oficial  des  de  juny  de  2007.  Es  poden  contractar  totes  les  insercions  que  determina  la 
normativa  vigent.  Per  exemple:  anuncis  de  dissolució  de  cooperatives,  convocatòria 
d'assemblees  d'empreses,  subhastes  notarials,  etc.  El  servei  de  la  Base  de  dades  del  DOGC 
permet la cerca i la recuperació dels documents publicats al DOGC des del núm. 1 (desembre 
de 1977).  El servei del DOGC a la carta us ofereix la possibilitat de rebre diàriament, a la vostra 
bústia electrònica, la informació del DOGC del dia segons les vostres preferències. 
 
 
E‐EMPRESARIAS.NET 
 
http://www.e‐empresarias.net 
Portal  del  Programa  de  recolzament  empresarial  a  les  dones  promogut  per  l’Instituto  de  la 
Mujer,  el  Consejo  Superior  de  Cámaras  i  les  Cámaras  de  Comercio.  Ofereix  assessorament 
gratuït,  autodiagnòstic,  informació  sobre  la  creació  de  l’empresa,  subvencions,  fires  i 
congressos, formació, etc. 
 
FIDEM.NET 
 
http://www.fidem.net 
Web de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, que ofereix serveis com recerca de 
canals comercials, creació de xarxes d’associacions d’empresàries, programes de microcrèdits, 
suport psicològic, promoció i viabilitat, etc. 
 

FINEMPRESA 
 
http://www.gencat.cat/finempresa/ 
Portal del finançament per a empreses i emprenedors. L’objectiu del portal del finançament és 
posar a disposició de totes les empreses i persones emprenedores de Catalunya la informació 
sobre  els  instruments  de  finançament  que  ofereix  la  Generalitat  de  Catalunya.  Amb  aquest 
web  es  vol  dissenyar  un  sistema  d’informació  perquè  trobin  el  producte més  adequat  a  les 
seves necessitats. A partir d’aquest web els usuaris i usuàries podran: 1. Disposar d’un sistema 
que, a partir de determinades condicions (import, tipus de finançament, tipus d’empresa, etc.) 
mostri  les  propostes  de  finançament  que  ofereix  la  Generalitat  de  Catalunya.  2.  Realitzar 
electrònicament  una  petició  d’informació  personalitzada  o  d’entrevista  que  s’adreçarà  a 
l’organisme adient. 
 
FNMT – FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE – REAL CASA DE LA MONEDA 
 
http://www.cert.fnmt.es/ 
La utilització, amb plenes garanties jurídiques dels certificats electrònics FNMT per part de les 
empreses s’inicia mitjançant la firma d’un contracte entre l’Empresa i la FNMT‐RCM, establint 
així una relació contractual entre ambdues entitats per garamtir que la utilització del certificat 
electrònic  estigui  jurídicament  avalat.  Depenent  de  les  seves  necessitats,  l’empresa  pot 
contractar un conjunt de serveis essencials de certificació que garanteixin per si mateixos l’ús i 
la verificació dels certificats electrònics. 
 
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES 
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http://www.gencat.net/icdona/acciogovern.htm  Empresa i recerca 
 
L'Institut  Català  de  les  Dones  és  l’organisme  del  Govern  que  dissenya,  impulsa,  coordina  i 
avalua  les  polítiques  de  dones  i  per  a  les  dones  que  desenvolupa  l'administració  de  la 
Generalitat.  Aquesta  pàgina  permet  accedir  a  un  cercador  de  les  accions  de  govern  que 
contemplen  la  perspectiva  de  gènere,  incloent‐hi  les  que  tenen  a  veure  amb  el  món  de 
l’empresa. 
 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 
 
http://www.ico.es 
El  Instituto  de  Crédito  Oficial  és  una  entitat  pública  empresarial,  adscrita  al  Ministerio  de 
Economía y Hacienda que  treballa pel  creixement  i  la millora de  la distribució de  la  riquesa, 
fomentant  aquelles  activitats  econòmiques  que  mereixen  una  atenció  preferent  degut  a  la 
seva  transcendència  social,  cultural,  innovadora  o  ecològica  (transport,  indústria 
cinematogràfica,  innovació  tecnològica,  energies  renovables,  etc).  Dóna  suport  a  projectes 
d’inversió  per  tal  que  les  empreses  espanyoles  siguin  més  competitives  i  contribueixin  al 
progrés  econòmic.  Facilita  crèdits  a  persones  fora  dels  canals  habituals  de  finançament 
mitjançant una línia de Mircrocrèdits. 
 

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES 
 
http://www.icfinances.com/  
L’Institut  Català  de  Finances  és  l’entitat  de  crèdit  públic  de  la  Generalitat  de  Catalunya. 
Participa  en  projectes  d’interès  per  a  Catalunya mitjançant  el  finançament  d’inversions  que 
fomentin  el  creixement,  la  innovació,  la  internacionalització  i  la  competitivitat  empresarial. 
L’ICF  desenvolupa  la  seva  activitat  en  dos  entorns  funcionals:  (a)  Com  a  entitat  de  crèdit, 
facilita  a  les  empreses  finançament  a  llarg  termini,  complementant  l’oferta  financera  del 
mercat,  en  condicions  competitives  i  adequades en  termini  al projecte d’inversió;  (b) Com a 
agència financera de la Generalitat de Catalunya, l’ICF aporta recursos per a projectes d’interès 
públic:  acorda  convenisde  finançament  amb  altres  organismes,  ofereix  serveis 
d’assessorament  financer,  promou  instruments  de  capital  risc  i  s’encarrega  de  la  gestió  i 
manteniment d’equipaments d’ús públic. 
 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 
 
Administración Electrónica 
http://www.meh.es/Portal/Administracion+Electronica/ 
El Registre Electrònic del Ministerio de Economía y Hacienda permet portar a terme la recepció 
i  la  remissió de sol∙licituds, escrits  i  comunicacions corresponents als  serveis, procediments  i 
tràmits que s’especifiquen a l’annex de l’ordre que ho regula (Orden EHA/693/2008, de 10 de 
marzo, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
Agència Tributària 
http://www.aeat.es/ 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa 
http://www.ipyme.org/IPYME/es‐es 
http://www.circe.es/ 
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Oficina Española de Patentes y Marcas 
http://www.oepm.es/ 
Factura electrònica 
http://www.facturae.es/ 
La  factura  electrònica  és  un  equivalent  funcional  de  la  factura  en  paper  i  consisteix  en  la 
transmissió  de  les  factures  o  documents  anàlegs  entre  emissor  i  receptor  per  mitjans 
electrònics i telemàtics. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
Seguretat Social 
http://www.seg‐social.es/ 
Guia laboral y de Asuntos Sociales de Ministerio de Trabajo e Inmigración 
http://www.mtin.es/Guia/es/ 
Informació sobre estrangeria. Normativa, jurisprudència, models de sol∙licitud. 
http://extranjeros.mtin.es/ 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
DNI Electrónico – Sección Empresas 
http://www.dnielectronico.es/seccion_empresas/index.html 
 
 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
Cursos formació ocupacional i contínua 
http://www.oficinatreball.net/ 
 
OFICINA DE GESTIÓ EMPRESARIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Oficina de Gestió Empresarial 
http://www.gencat.net/oge 
 

REGISTRE MERCANTIL CENTRAL 
http://www.rmc.es/ 
El  Registre  Mercantil  Central  és  una  institució  oficial  de  publicitat  que  permet  l’accés  a  la 
informació mercantil subministrada pels Registres Mercantils Provincials des de 1 de gener de 
1990,  un  cop  les  dades  són  ordenades  i  tractades  d’acord  amb  l’article  379  del  vigent 
Reglamento del Registro Mercantil.  
 

VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL VIRTUAL 
http://www.vue.es/ 
Tràmits en línia. Cercadors. Guia de l’Estat. Participació Ciutadana. Comunicació de dades. 
Agència de protecció de dades. Comunicació de la contractació laboral. IRPF. Societats. IVA. 
Fiscalitat. 


