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GUIA DE SERVEIS
L’EINA - ESPAI EMPRESARIAL

L’Eina Espai Empresarial posa a la vostra disposició aquest catàleg de 
serveis que ofereix tots els recursos necessaris per ajudar-vos tant a la 
creació i consolidació de noves empreses i  projectes d’autoocupació, com 
a la millora de les empreses existents, amb la finalitat de fomentar el 
desenvolupament econòmic i el reforç del teixit empresarial 
del municipi. 
Estem al servei de:

Emprenedors i empreses que necessitin suport per gestionar el seu 
negoci.

Persones que vulguin autoocupar-se.

Joves i universitaris que desitgin iniciar una activitat professional o 
empresarial.
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INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT 

Sessions per assessorar sobre el pla d'empresa, 

ajuts, subvencions, tramits de constitució, analisi 

de la idea, línies de financ;ament i altres informa

cions d' i nteres. 

FORMACIÓ EMPRESARIAL 

Activitats formatives per millorar la competitivi

tat de l'empresa i incrementar les competencies 

personals i professionals. 

FOMENT DE L'EMPRENEDORIA 

Accions de dinamització adrec;ades a diferents 

col·lectius per fomentar la cultura emprenedora. 

�> Seminaris i tallers de Generació d'ldees i 

Creació d'Empreses. 

�> Concurs "Joves amb Idees". 

�) IFEST. 

ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT 

Servei d'assistencia tecnica per analitzar de 

forma objectiva el funcionament de l'empresa, 

orientant i recolzant la presa de decisions, i 

aportant eines que permetin consolidar l'empresa 

o preparar-la per a una nova fase de creixement. 



TRANSMISSIÓ DE NEGOCIS

Informació i assessorament durant 

tot el procés de transmissió d’una 

empresa a través del Programa Re-

empresa.

Sessions d'orientació per conèixer 

els millors mercats per a la vostra 

empresa, com entrar-hi i on cercar 

suport per exportar i/o importar a 

través de la Cambra de Comerç de 

Tarragona.

INTERNACIONALITZACIÓ

Acompanyament personalitzat per a 

persones autònomes i microempre-

ses a càrrec d’empresaris i profes-

sionals experts

MENTORIA
Servei d’informació i acompanya-

ment a persones que vulguin consti-

tuir-se com a cooperativa per tirar 

endavant el seu projecte empresarial

COOPERATIVISME 
I ECONOMIA SOCIAL

. .

https://www.reempresa.org/


L’Oficina de Captació d’inversió 
d’activitat 

econòmica del 

Baix Penedès és un servei d’acollida i suport per 

a la localització de noves activitats empresarials 

als diferents polígons i zones industrials de la 

comarca.
  

  http://investbaixpenedes.leina.org/

    investbaixpenedes

Servei gratuït de Borsa de Treball per a les em-

preses que cerquen personal.
  

  Publicació d’ofertes de feina.

  Ajuts per a la contractació a través de diver-  

  sos programes subvencionats d’ocupació.

  Pràctiques professionals no laborals.

     Publica una oferta.

Cessió d’espais per desenvolupar la vostra activi-

tat empresarial en un marc idoni i minimitzant 

costos mentre treballeu amb altres professionals 

de diversos àmbits.

Consulteu l’agenda 
d’activitats de 
l’Eina 

Espai Empresarial. 

Organització d’esdeveniments per donar a 

conèixer novetats i també tendències vinculades 

a l’activitat socioeconòmica del moment.

ACOLLIDA D'INVERSORS INDUSTRIALS

BORSA DE TREBALL

https://www.linkedin.com/showcase/investbaixpenedes/
https://leina.org/wp/espai-empresarial/publica-la-teva-oferta/
https://leina.org/wp/espai-empresarial/formacio-emprenedors/


C/ Camí Reial 13-17 
(3ª planta)

900 33 88 33

informacio@leina.org

www.leina.org 

https://goo.gl/maps/cMwuu86cAAH7TWdZ9
tel:900338833
mailto:informacio@leina.org
https://www.facebook.com/leinaelvendrell
https://twitter.com/leinaelvendrell
www.instagram.com/leinaelvendrell/
www.linkedin.com/company/leinaelvendrell/
https://www.elvendrell.net
https://leina.org/wp/espai-empresarial/
https://www.dipta.cat
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