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ACTUALITATECONOMIA

 PROMOCIÓ ECONÒMICA
Nous cursos per
a emprenedors
de l’Oficina
d’Emprenedoria
i Empresa

L’atur cau de 582 persones
el març a l’Alt Empordà

REDACCIÓ FIGUERES

REDACCIÓ FIGUERES

L’Ajuntament de Figueres, mitjançant l’Oficina d’Emprenedoria
i Empresa de l’Àrea de Promoció
Econòmica, fa anys que dona suport als emprenedors de la comarca. I és que un dels objectius
que té és el d’afavorir la generació
d’activitat econòmica i la creació
de nous llocs de treball al territori.
La formació és un factor clau per
aconseguir aquest objectiu.
En aquest sentit, està a punt de
començar una nova edició del
Curs de creació d’empreses, que
pretén dotar els futurs emprenedors de les eines i dels coneixements bàsics per tal que puguin
dur a terme els seus projectes amb
èxit.
L’inici de les sessions serà el
proper  d’abril i aquestes s’allargaran fins al  de juny. El curs és
subvencionat, és a dir, sense cost
per a l’usuari. Les sessions es realitzaran a les aules de la Fundació Clerch i Nicolau els divendres
de  a  del vespre i els dissabtes
de  a  del migdia. Aquesta formació consta d’un total de  hores repartides en tres mòduls:
Mòdul I: Introducció a la creació d’una nova empresa (pla
d’empresa; pla economicofinancer, avantatges i riscos de crear
una empresa; eines .; aspectes
legals, laborals i financers; tramitació; fiscalitat i subvencions).
Mòdul II: Fiscalitat (comptabilitat i fiscalitat per a autònoms;
confecció de llibres de registre
obligatoris; confecció Models ,
 i ; cas pràctic: llibres comptables i declaracions fiscals).
Mòdul III: Màrqueting (conceptes de màrqueting, coneixement de mercat, posicionament,
tècniques de venda, comercialització, etc.).
Les places són limitades. Cal
inscriure’s a www.ddgi.cat/formacioenxarxa, a qualsevol dels tres
mòduls individualment o a tots
tres si es vol fer el curs complet.
Més informació:     o promocioeconomica@figueres.org.

El nombre de persones aturades
a la comarca de l’Alt Empordà s’ha
tornat a reduir aquest mes de
març, tancant a dia  amb un total
de . persones desocupades,
 persones menys que el mes
anterior, el , menys. Aquesta
reducció d’aturats fa que la taxa
d’atur registral al conjunt de la comarca s’hagi situat al ,.

OPINIÓ

Pere Cornellà i Valls
PRESIDENT DE PIMEC GIRONA

Les contractacions augmenten gairebé un 50% respecte al febrer
A Figueres, les persones aturades
al març han estat ., amb una
baixada respecte al febrer de 
persones (-,).
En termes relatius, l’atur s’ha reduït sobretot a les localitats costaneres, com s’observa a la taula.
Això ha estat gràcies a l’augment
de les contractacions laborals com
a conseqüència de les vacances de
Setmana Santa i de la reactivació

econòmica que aquestes suposen
any rere any per a la comarca.
Comparant les dades interanuals, és a dir, les d’aquest març
amb les de març de l’any passat,
cal destacar que a l’Alt Empordà
l’atur s’ha reduït en  persones
en el seu conjunt, mentre que a Figueres la reducció ha estat de 
persones, a Roses ha estat de 
i a l’Escala de , entre altres.

OBSERVATORI ECONÒMIC
ATUR MARÇ 2018
Alt Empordà

Atur registrat

Variació mensual

Variació mensual

Variació interanual

8.298

-582

-6,6%

-465

-5,3%

70

-27

-27,8%

-15

-17,7%

Cadaqués

Variació interanual

Castelló d’Empúries

722

-37

-4,9%

-16

-2,2%

L’Escala

508

-65

-11,3%

-84

-14,2%

Figueres

3.646

-135

-3,6%

-121

-3,2%

La Jonquera

235

-10

-4,1%

-11

-4,5%

Llançà

261

-29

-10,0%

-2

-0,8%

25

-12

-32,4%

-5

-16,7%

1.173

-190

-13,9%

-120

-9,3%

El Port de la Selva
Roses

Increment mensual de contractes registrats
REDACCIÓ FIGUERES

Tot observant les contractacions del mes de març, cal remarcar l’increment mensual del
, en el nombre de contractes registrats a la comarca.

Aquest increment, pel que ja s’ha
dit anteriorment, prové principalment de les contractacions fetes
en localitats costaneres, com ara
Cadaqués, Llançà, el Port de la
Selva i Roses.

Així, l’increment en les contractacions a l’Alt Empordà s’ha situat
molt per sobre del registrat al conjunt de la província de Girona, que
ha estat del , i al total de Catalunya, que ha estat del ,.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA
Març 2018

Febrer 2018

Variació absoluta/mes

3.608

2.413

1.195

49,5%

Cadaqués

206

35

171

488,6%

Castelló d’Empúries

305

171

134

78,4%

L’Escala

358

206

152

73,8%

Figueres

964

829

135

16,3%

La Jonquera

242

200

42

21,0%

Llançà

Alt Empordà

Variació relativa/mes

102

42

60

142,9%

El Port de la Selva

80

17

-63

370,6%

Roses

557

256

301

117,6%

Font: Observatori Socioeconòmic, Àrea de Promoció Econòmica, Ajuntament de Figueres. Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i
Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

CURSOS I SEMINARIS
Curs de Creació d’empreses
D Divendres i dissabtes, del 27 d’abril al 15 de
juny.
H Divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre i dissabtes de 9 del matí a 1 del migdia. Total: 52 h.
L Fundació Clerch i Nicolau
Inscripcions: www.ddgi.cat/formacioenxarxa
(per fer el curs complet cal inscriure’s als tres
mòduls)
Oficina d’Emprenedoria i Empresa
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES
ADREÇA: Avinguda Maria Àngels Anglada, 15
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Seminari informatiu sobre la Llei 6/2017 de
reformes urgents del treball autònom
Ponent: Joan Jurado
D Dijous 19 d’abril
H 5 de la tarda
L Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i
Balaguer
Inscripcions: 972 67 42 61 o promocioeconomica@figueres.org

Els cursos es fan a La Clerch i al CFI Ferran Sunyer.

TELÈFON: 972 67 42 61 . HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de dilluns
a divendres, de 8.30 a 14.30 hores CORREU-E:

promocioeconomica@figueres.org

WEB: www.figueres.cat/empren

Formacions subvencionades, sense cost per a l’usuari. Les
places són limitades. Per participar-hi, cal inscripció prèvia.

NOVA LLEI

E

l  de març ha entrat en
vigor la nova Llei de
contractes del sector
públic, amb un impacte extraordinari en la nostra economia, ja que la contractació de
les diverses administracions públiques arriba als . milions
d’euros anuals ( del nostre
PIB). La nova llei ha de posar les
bases d’un nou model de contractació pública mitjançant una
sèrie de principis nous a favor de
les pimes a partir de la Directiva
Europea //UE. El termini
de transposició d’aquesta Directiva a Espanya va expirar el .
Això va comportar una denúncia
davant de les autoritats europees
per part d’organitzacions empresarials, liderades per PIMEC i la
Plataforma Multisectorial Contra
la Morositat. L’avantprojecte de
llei que en aquell moment es va
elaborar implicava perpetuar els
privilegis d’uns pocs, en perjudici
de les pimes i autònoms contractistes i subcontractistes. El tràmit
parlamentari va ser llarg, però
constructiu i fructífer, i celebrem
que la nova legislació beneficiarà
el teixit empresarial.
A partir d’ara, les administracions hauran de garantir la divisió en lots en els concursos per
tal que més empreses puguin accedir a la contractació, així com
la possibilitat de pagar directament al subcontractat. També
destaquen mesures com exigir la
factura electrònica entre el contractant i el subcontractat i eliminar els pactes entre les parts per
prolongar els terminis de pagament, terminis que les pimes
acostumaven a patir en unes
condicions molt perjudicials.
Les noves regles del joc permetran al teixit productiu accedir
a un mercat que fins ara semblava reservat exclusivament a les
empreses més grans. A partir
d’ara, no només milloraran les
condicions de les pimes quan
treballin com a subcontractades,
sinó que el camí per arribar a
conquistar una obra o servei serà
més àgil i directe. Totes les mesures beneficien el col·lectiu de pimes, que representen un ,
de les empreses del país, en
comptes de beneficiar uns pocs,
com malauradament estem
acostumats que passi. I això és el
que hauria passat si no s’haguessin fet totes les esmenes i propostes que s’han presentat en la fase
de tramitació. Es demostra que
les pimes poden aconseguir
grans objectius si estan ben representades per organitzacions
que defensin els seus interessos.

