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AMB EMPENTA

Nova línia d'ajuts a les 'start up'

El Govern destina 1,5 milions per finançar la fase inicial dels projectes per potenciar la
innovació en el tercer programa del Departament d'Empresa
Emprenedoria: Redacció

L'entrada de Santi Vila al
Departament d'Empresa i Coneixement ha servit per llançar una

nova aposta a favor de les 'start
ups'. Si fins ara hi havia dues línies
d'ajuts; el pla Embarca, per accelerar la facturació, i el pla Esprint, per
consolidar la internacionalització,

ara s'afegeix la línia 'start up capital' destinada a cobrir una necessitat que tenien moltes d'aquestes
empreses que passava per tenir capital per facilitar el començament
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de l'empresa. La línia està dotada
amb 1,5 milions d'euros i cobrirà
les necessitats de 20 empreses a
l'any amb un màxim de 75.000
euros per projecte. El Govern posa
en marxa una nova línia per a la
consolidació del teixit de les empreses 'start ups' sota la denominació de "start up capital d'Acció" amb l'objectiu de garantir el
creixement en la seva fase inicial
d'una vintena d'empreses emergents catalanes a l'any.

La innovació farà
augmentar els
salaris

Vida curta
La línia anirà destinada cada any
a 20 empreses 'start ups' amb una
vida activa entre un mínim de 3
El conseller destaca que el més important en l'actuació del Govern és
mesos i un màxim de 3 anys de
la construcció defectiva d'un "ecosistema" d'innovació que ajudarà
vida. La quantitat màxima d'ajut
a fer que l'economia catalana sigui més competitiva i consolidi el
model industrial català. Vila ha subratllat que amb un model ecodirecte que podran rebre estarà
nòmic basat en la industria i la innovació els salaris dels treballaen la franja entre 45.000 i un màxim de 75.000 euros per empresa.
dors augmentaran. A més de finançar el pla de negoci, l'ajut també
La idea és ajudar en aquestes emes podrà destinar a adquirir materials i equipaments, despeses de
preses a elaborar el seu pla de nepersonal, lloguer d'espais, contractació de serveis a tercers i serveis
goci en fase inicial per la qual cosa
legals, elaboració i desplegament de plans de comunicació, llicènla línia d'ajut preveu que es pugui
cies d'ús de software, la realització de proves pilots i prototips i el
registre1de patents.
desemborsar
finsTOT
al 80%
de l'ajut.
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Nou rècord històric d'exportacions

Les vendes de Catalunya a l'exterior pugen un 9,5 per cent i concentren el 25,3 del
conjunt de l'Estat, segons el Ministeri d'Economia i Competitivitat

Creix l'economia
L'economia espanyola ha registrat
un creixement trimestral del 0,9%
en el segon trimestre del 2017, segons ha publicat l'INE. Aquesta
taxa és una dècima superior a la
registrada el primer trimestre de
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La química, líder
Segons dades del Ministeri d'Economia, els sectors que han actuat com a tractors de les vendes a
l'exterior de Catalunya entre gener i juny de 2017 han estat els
productes químics amb 9.328,6

G

milions i un 26,2% del total de les
exportacions catalanes i un creixement interanual del 8,2%; els béns
d'equip amb 6.265,9 milions, un
17,6% del total català i un 1,6% de
creixement interanual; i el sector
de l'automòbil amb 5.607,2 milions d'euros, un 15,7% del total i
un creixement del 5,8% interanual.

ANTI
AR

Les exportacions de les empreses catalanes han crescut un
9,5% entre gener i juny d'aquest
2017 i han marcat un nou rècord
en la sèrie històrica del Ministeri
d'Economia i Competitivitat que
comença el 2000. Amb un total de
35.639,7 milions d'euros, les vendes de mercaderies de companyies catalanes a l'exterior lideren la
classificació de l'estat espanyol i
concentren el 25,3% de totes les
exportacions de l'economia espanyola durant el primer semestre
de l'any. En l'àmbit espanyol, les

exportacions també han fixat un
nou rècord en la sèrie històrica
amb un creixement del 10% durant el primer semestre i arribant
a un import de 140.875,5 milions
d'euros. També creixen les importacions al conjunt de l'Estat, en
concret un 11,8% que representen
151.963,9 milions d'euros.
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l'any. El creixement respecte al
mateix trimestre de l'any anterior
se situa en el 3,1%, davant del 3,0%
del trimestre precedent. Les taxes
de creixement trimestral i anual
coincideixen amb les publicades
en l'estimació avanç del PIB trimestral el passat dia 28 de juliol. La contribució de la demanda
nacional al creixement anual del
PIB és de 2,4 punts, una dècima
superior a la del primer trimestre
(2,3 punts). Per la seva banda, la
demanda exterior presenta una
aportació de 0,7 punts, un registre similar al del trimestre passat.

Les importacions
també van
a l'alça

La demanda exterior neta
La contribució de la demanda
exterior neta de l'economia espanyola al creixement anual del
Producte Interior Brut trimestral
és de 0,7 punts, registre anàleg al
del trimestre precedent, com a
conseqüència d'una desacceleració del creixement respecte al
trimestre anterior similar de les
exportacions i de les importacions.

Les importacions també han crescut a Catalunya durant el primer
semestre de l'any, un 9,3% que representen 42.753,3 milions en compres. Aquesta xifra fa que el saldo entre exportacions i importacions
durant aquest període sigui del -8,2% en comparació amb el mateix
període de l'any passat. Tornant a les exportacions, a nivell espanyol
se superen a les del seu entorn ja que en conjunt a la zona euro han
pujat un 7,7% i a la Unió Europea un 7,9%. Han augmentat també
en menor mesura les exportacions a Itàlia (8%), Alemanya (6,1%)
i França (3,5%), mentre que el Regne Unit (18,3%) ha mostrat una
millor evolució. Les vendes dels Estats Units (6,7%), Xina (5,3%)
i Japó (9,5%) també han crescut, tot i que menys que a Espanya.

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS
VALEN

i amb10% de descompte
Entra a:

www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

sortirà a la REVISTA I A INTERNET
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