Introducció
Des de València Activa treballem per fomentar la creació
d’ocupació, oferir formació gratuïta de qualitat i recolzar
la creació de noves empreses. En aquest sentit, oferim
diverses eines que permeten informar, assessorar i
formar a persones emprenedores aconseguint arribar
a materialitzar el seu somni i convertir el seu projecte o
idea en una realitat. Volem que València siga una ciutat
referent en talent, innovació i tecnologia, una ciutat
generadora d’ocupació i noves oportunitats en la qual
les persones que vulguen emprendre, troben sempre el
suport que necessiten.
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Formació

7 càpsules per a emprendre
Ideals si estàs pensant en crear una nova empresa però no tens clar com dur a terme el
teu pla de negoci, o si pel contrari ja tens el teu pla d’empresa o ja has iniciat la teua marxa
empresarial i vols millorar.

CÀPSULA I.

Definició de models de

CÀPSULA V.

Gestió econòmic-financera

negoci i gestió d’empresa
Del 15 al 18 de maig 2018

Del 12 al 15 de juny 2018

CÀPSULA II.

CÀPSULA VI.

tributàries del negoci

a la venda

Del 22 al 25 de maig 2018

Del 19 al 22 de juny 2018

CÀPSULA III.

CÀPSULA VII.

en RETA i alta treballadors/es

emprenedores

Del 29 de maig al 1 de juny 2018

Del 26 al 28 de juny de 2018

Pràctic d’obligacions fiscals i

Pràctic de gestió laboral, alta

CÀPSULA IV.
Màrqueting

Del 5 al 8 de juny de 2018

Habilitats comercials per

Coaching per a persones
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Formació

Itinerari per a la Creació i Consolidació
d’Empreses
L’Itinerari per a la Creació i Consolidació d’Empreses està destinat a recolzar i fomentar la
creació d’empreses de caràcter innovador.
Realitza un curs de formació empresarial a fi d’adquirir coneixements financers, jurídics,
fiscals, de màrqueting…

Formació

Programa Inicia Jove: Itineraris
d’Emprenedoria Juvenil
Formació innovadora, de qualitat, única i gratuïta per a crear el teu propi negoci i millorar la
teua ocupabilitat.
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Formació

Accions puntuals de temàtica
emprenedora
Puntualment, València Emprén organitza tallers, jornades i accions formatives i/o
divulgatives de temes d’interés per a les persones emprenedores.

Formació

Projecte educatiu
“Educant per a emprendre”
Dirigit a l’alumnat de Primària (4º, 5º i 6º), Secundària (1º, 2º, 3º i 4º de l’ESO), de Batxillerat i
F.P, aquest programa, promogut per la Regidoria d’Ocupació i Emprenedoria de l’Ajuntament
de València, juntament amb la Fundació del Pacte per a l’Ocupació, s’imparteix al llarg de tot
el curs escolar en diversos centres docents de la ciutat de València.

Formació

Curs formatiu “Pla d’empresa,
emprén amb éxit”
A fi d’afavorir a les persones emprenedores interessades a iniciar una activitat empresarial,
des del Servici d’Ocupació i Emprenedoria de l’Ajuntament de València es realitza, junt amb
l’Associació SECOT, un curs gratuït dels fonaments bàsics i necessaris per a la posada en
marxa d’un projecte empresarial.
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Assessorament

Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)
Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) s’encarreguen de facilitar la creació de noves
empreses, l’inici efectiu de la seua activitat i el seu desenvolupament, a través de la
prestació de servicis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i
suport al finançament empresarial.

Assessorament

Assessorament en emprenedoria
T’oferirem ferramentes i recursos que et seran útils per a convertir la teua idea empresarial
en realitat.
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Assessorament

Creació de l’empresa
Amb el procediment telemàtic, s’afavorix i s’agilitza la tramitació per a crear una empresa o
donar-se d’alta com a persona física (autònom/a) ja que la persona emprenedora només
ha d’anar presencialment al PAE i a la Notaria (en cas de tramitar una societat), evitant així
desplaçar-se per a realitzar la resta de tràmits.
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VIT Emprende
Xarxa d’emprenedors innovadors de València que tenen la possibilitat d’intercanviar
coneixement, col·laborar en activitats d’I+D+i, transferir tecnologia, establir sinergies a
través del treball en xarxa, i mantindre contacte amb entitats destacades en l’àmbit de
l’emprenedoria valenciana.

4.500
Persones
registrades

500
Startups
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Ajudes

Ajudes València Activa Consolidart 2018
L’Ajuntament de València, a través de la Delegació d’Ocupació i Emprenedoria, vol contribuir a la
consolidació i enfortiment de les empreses que es dediquen a les indústries creatives i culturals.

Ajudes

Ajudes Municipals València Activa Emprén
Tenen com a objectiu recolzar i fomentar la creació d’activitat empresarial, per mitjà
d’ajudes destinades a recolzar les altes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en la
ciutat de València.

Ajudes

Ajudes Municipals València Activa Crea
Destinades a finançar les altes d’activitats econòmiques i en el Règim Especial de
Treballadors Autònoms en les indústries creatives i culturals amb la finalitat de recolzar i
fomentar la creació d’activitat empresarial creativa i cultural en València.

Ajudes

Ajudes Municipals València Activa
Impuls Econòmic
Tenen com a objectiu fomentar, impulsar i donar suport a l’activitat econòmica en la
ciutat de València, a través de l’establiment d’ajudes destinades a afavorir la consolidació
empresarial.
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Ajudes

Reactivem
És un servei de transmissió empresarial que intermèdiaentre cedents i emprenedors per a
convertir el tancament d’una empresa o el final d’una activitat en una oportunitat per a una
persona emprenedora que vulga donar-li continuïtat.
37 empreses registrades
7 cessions realitzades
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Premis

Premis València Activa Emprén

Projecte jove

Dona Emprenedora

Premis destinats a reconéixer i

Premis destinats a projectes que

donar suport al llançament de nous

promoguen l’autoocupació femenina

projectes d’empresa realitzats per

i la creació d’empreses

joves de fins a 25 anys

Projecte Empresarial

Gestió Empresarial

Premis destinats a promoure la

Premis destinats a ajudar i

posada en marxa d’empreses de

reconéixer empreses de creació

nova creació

recent, que destaquen en el seu
desenvolupament i evolució

