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Objectius i activitats

 Promoció de la cultura emprenedora

– Realització d’activitats de foment de l’esperit emprenedor

– Generació de coneixement en l’àmbit de l’emprenedoria

– Elaboració de materials de promoció de l'autoocupació

 Suport a la creació d’empreses

– Informació i orientació per a l’autoocupació

– Assessorament en l’elaboració del pla d’empresa

– Formació en competències emprenedores i gestió empresarial

– Finançament de projectes sense accés al finançament

– Acompanyament en la consolidació de noves empreses

 Foment de l’impacte col·lectiu

– Integració en xarxes a nivell nacional i internacional

– Disseny de nous instruments de promoció econòmica

– Projectes de cooperació al desenvolupament



Història

 Autoocupació és la proposta d’un grup de joves per tal de donar a conèixer

l’autoocupació com a alternativa en la lluita contra l’atur juvenil

 Autoocupació crea el Centre de Promoció i Gestió d'Iniciatives d'Autoocupació Juvenil de

Catalunya, una associació juvenil sense afany de lucre (1986)

 Autoocupació crea una estructura professional per al desenvolupament continuat

d’accions d’informació, orientació i formació per a l’autoocupació (1990)

 Autoocupació compra la seva seu a Barcelona (1992) i obre seus pròpies a Girona (1996),

a Lleida (1998) i a Tarragona (1999)

 Autoocupació constitueix la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de

Catalunya (1997) i li cedeix el seu patrimoni i la seva activitat (2000)

 Autoocupació promou la creació de quatre empreses d’economia social per a la gestió de

les seves delegacions (2001)

 Autoocupació promou la creació de BANC, la xarxa catalana de business angels (2003)

 Autoocupació inicia la seva activitat com a Entitat de Microcrèdit Social (2007) i s’integra

a la European Microfinance Network

 Autoocupació promou la creació del Centre de la Reempresa de Catalunya (2010)

 Autoocupació s’integra a la xarxa Youth Business International i lidera la creació de

Youth Business Spain (2012)
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Partners

Membre de:



Servei de Promoció

 Foment de l’esperit emprenedor, sensibilització i generació de coneixement envers el

fenomen de l’autoocupació.



Servei de Formació

 Formació professional per a l’ocupació especialitzada en la creació i gestió de petites

empreses.



Servei d’Autoocupació

 Informació i orientació a emprenedors/es i assessorament especialitzat per a l’elaboració

del pla d’empresa i l’anàlisi de viabilitat del projecte empresarial.

< 35



Servei de Gestió

 Acompanyament professional en els processos de recerca de recursos, creació i

consolidació de noves microempreses.

< 35



 Acompanyament personalitzat a càrrec de professionals amb experiència emprenedora i

empresaris/àries en qualitat de voluntaris/àries a joves emprenedors/es per a la

consolidació i creixement dels seus nous negocis

Servei de Mentoring
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 Xarxa nacional d’àmbit estatal i d’impacte col·lectiu amb l’objectiu de donar suport a

joves emprenedors/es de 18 a 35 anys sense accés als recursos i serveis necessaris per

a posar en marxa els seus projectes d’autoocupació

Youth Business Spain

Membre de: Amb el suport de:En col·laboració amb:



Microfinances

 Finançament de projectes d’autoocupació de persones emprenedores sense accés al 

finançament bancari tradicional.

Import concedit 1.667.548,09 €

Operacions concedides 151 microcrèdits

Import promig 11.043,36€

Durada promig 42,77 mesos

Tipus d’interès 5%

Membre de:En col·laboració amb:



 Canalització de capital d’inversors privats per a projectes empresarials innovadors i amb

alt potencial de creixement.

Business Angels

Membre de:

Inversors associats 116

Capacitat d’inversió 2016 21,4 M €

Projectes incorporats 

2016
110

Projectes invertits 

acumulat
109

Inversió acumulada 10,3 M €

Entitats fundadores: Soci estratègic:



Reempresa

 Un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial pel qual un/a emprenedor/a

accedeix a la propietat d’una empresa d’altre en funcionament per fer-la créixer.

2015 Acumulat

Cedents 830 3.768

Reemprenedors 1.970 6.486

Matxings 407 1.099

Inversió induïda 17.153.568 € 52.809.741 €

Membre de:En col·laboració amb:Amb el suport de:



30 anys d’autoocupació!


