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Lleida territori emprenedor : les dades 



10,9% 

• Emprenedors 
potencials 
(intenció 
d’emprendre 
en 3 anys)
  

6,6% 

• Emprenedors 
en fase inicial 
(Fins a 42 

mesos)  

10,1% 

• Emprenedors 
consolidats 
(Més de 42 
mesos) 

Font : Informe GEM 2013 per a Catalunya  

Taxa de la població adulta de Catalunya involucrada 
en el procés empresarial 

 

El 27,6% de la població adulta de Catalunya està 

involucrada en el procés empresarial 



 

Font : Informe GEM 2013 per a Catalunya  

La creació d’empreses (TEA) a Catalunya 

 

Lleida : 33.213 persones involucrades en el procés 

de creació d’una empresa entre els 0 i els 3,5 anys. 
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Font : Informe GEM 2013 per a Catalunya  

Perfil de l’emprenedor català 

 

• Home o dona de 40 anys 

 

• El 68,3% estudis superiors 

 

• Situació laboral :  76,6% estaven ocupades 



Font : GLOBALleida 

Perfil de l’emprenedor assessorat per GLOBALleida 

• Home o dona de 30 a 40 anys 
 

• El 40% estudis secundaris 
 

• El 41% universitaris 
 

• Situació laboral :  el 51% estaven a l’atur 
 

• Projectes : >70% Sector Serveis 

• Comerç 
• Serveis a empreses 



Font : GLOBALleida 

Els projectes : Factors d’èxit i fracàs 

El 60% dels projectes no superen els 3 anys = 55,2% per falta de 

rendibilitat 

Baix nivell 
d’anàlisi i 

planificació 
inicial 

Reduïda 
formació i 

experiència de 
la persona 

emprenedora 

Baix 
coneixement 
del mercat i 

les estratègies 
comercials 

TANCAMENT 
DEL PROJECTE 
EMPRESARIAL 

L’itinerari cap al tancament :  



Els projectes : Factors d’èxit i fracàs 

Acompanyament 
en el procés : des 
de la idea fins la 

creació 

Formació : 
habilitats 

tècniques i 
personals  

Cerca de  

finançament 

Facilitar espais per 
instal-lar-se : 
dinamització, 
networking, 

difusió. 

El 90% dels projectes empresarials que s’instal.len en un viver, reben 

formació i assessorament superen els 3 anys 

Factors d’èxit :  



? 



 

                                                                                               

• Unificar tots els ens de promoció econòmica, 

empresarial i territorial en una sola entitat per a 
tota la demarcació 
 

• Racionalitzar l’oferta en l’àmbit de la promoció 

territorial 
 

• Simplificar els recursos i fer-los més eficients per 

tal d’evitar solapaments i de cooperar per a la seva 
prestació. 



 

Desenvolupament  

econòmic,  

empresarial  

i territorial  

Emprenedoria  

Ocupació 

Empresa 

Projectes 
estratègics 
territorials 

                                                                                               



 

EMPRENEDORIA  
IDEA&CREACIÓ 



 

   

  

 Foment de l’esperit emprenedor : Formació i divulgació 

•  Xerrades de sensibilització 

•  Testimoniatge d’experiències emprenedores 

•  Visites guiades als Vivers d’Empreses 
  

 Assessorament : Consell expert – Tutoritzar procés 

 

 Formació : habilitats personals per emprendre i en gestió 

 empresarial 

 

 

 
 

EMPRENEDORIA 

IDEA&CREACIÓ 



 

16 accions de sensibilització   

563 alumnes participants 
  
 
 
 

EMPRENEDORIA 

IDEA&CREACIÓ 



EMPRENEDORIA 

IDEA&CREACIÓ 

 

37 accions de formació  

849 assistents 
  
 
 
 



 

174 emprenedors assessorats   

13 empreses creades 

 
 
 
 
 
 

Eina : Pla d’empresa online 
 

EMPRENEDORIA 

IDEA&CREACIÓ 



 

17 centres repartits pel territori lleidatà  

  

11.000 m2 amb espais que van dels 

15m2 als 125 m2 totalment preparats 

 
 

Balaguer 
Bell-lloc d’Urgell 

Vall d’Aran 
Cervera 

La Seu d’Urgell 
Les Borges Blanques 
CEEI Lleida (Complex 

Caparrella) 
Torrefarrera 

Lleida (Parc Científic ) 
Viver FP Empren 

Incuba 
Viver TIC 

Pont de Suert 
Solsona 

Sort 
Talarn 

Tarrega 

XARXA DE CENTRES 
D’EMPRESES INNOVADORES 



 

98 empreses instal.lades 
 

Serveis per les empreses : recepció, sales de 

reunions, formació, seguretat, sales multimedia 

 
 

XARXA DE CENTRES 
D’EMPRESES INNOVADORES 



 

                                                                                               

CREIXEMENT EMPRESARIAL 
CONSOLIDACIÓ&CREIXEMENT 



  

Oferir seguiment tècnic durant els 3 primers anys de vida 

de l’empresa, per tal de facilitar la seva consolidació. 

 

• Assessorament 

• Rondes de finançament 

• Programes de creixement empresarial 

 

 
 

CREIXEMENT EMPRESARIAL  
CONSOLIDACIÓ&CREIXEMENT 



 

Programa d’Acceleració Empresarial : 
Formació en creixement i consolidació per 

11 d’empreses 
 

 

CREIXEMENT EMPRESARIAL  
CONSOLIDACIÓ&CREIXEMENT 



 
 

 

Rondes de Finançament :  

14 empreses beneficiades amb el servei de 

mediació financera 
 
 
 
 
 

Eines : Catàleg de serveis avançats, 
Marketplace INNOGETCLOUD 

 

CREIXEMENT EMPRESARIAL  
CONSOLIDACIÓ&CREIXEMENT 



 

TALENT i OCUPACIÓ 



 

 

• Crear xarxa  de cooperació per a la generació i 

intercanvi de coneixement i afavorir la 

professionalització del personal tècnic. 

• Disposar d’una cartera de serveis ocupacionals bàsics 

per a tots els ens locals. 

• Afavorir la capacitat de col.laboració entre els serveis 

locals d’ocupació i les empreses dels territori. 

 

 Eina: Plataforma digital per l’ocupació 

TALENT i OCUPACIÓ 



 

TERRITORI 
PROJECTES ESTRATÈGICS 



 Cooperació i Desenvolupament Local  

 Polítiques Sectorials 

 Gestió de projectes Nacionals i Internacionals  

 Atracció d'inversions 

 

TERRITORI 
PROJECTES ESTRATÈGICS 

CATÀLEG WHY 
LLEIDA 

OBSERVATORI 
DE DADES 

RURAL 100 
PROGRAMA 
CLÚSTERS 



 
Accions que :  

 

• Afavoriran a més de 4.000 persones del conjunt 

del territori 

 

• Es preveu la creació de 46 noves empreses 
 

• Creixement i consolidació de 51 empreses 

Objectiu 2014 
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