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És l’agència del 
Govern de la 
Generalitat de 
Catalunya per a la 
competitivitat de 
l’empresa

Hem acompanyat 
1.831 projectes 

d’internacionalització 
i 4.161 projectes 
d’innovació l’any 

2016

El client 
principal és la 

PIME, que 
conforma el 

98% del teixit 
empresarial de 

Catalunya 

La London School of 
Economics recomana 
“la integració de les 

polítiques 
d’innovació i 

internacionalització”

En un entorn canviant i 
un mercat cada cop 
més global, volem 

potenciar la capacitat 
del teixit empresarial 

català

Clara vinculació 
entre innovació i 

internacionalització: 
la majoria 

d’empreses 
innovadores són 

exportadores 
(57,2%)

Treballem a través 
d’un binomi clau per 
a la competitivitat 

empresarial: la 
innovació i la 

internacionalització

Què és ACCIÓ?
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Oficines exteriors de comerç i inversions
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Això és una empresa social a ACCIÓ l’any 2014
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➢ 6.800 organitzacions

➢ 600-800 tenen activitat 

empresarial

➢ 2,8% del PIB

➢ 2,1 milions de 

beneficiaris

➢ 100.000 treballadors

➢ 300.000 voluntaris

Tercer Sector Social a Catalunya



6

Les empreses socials i ACCIÓ

➢ 2014: estratègia per a la internacionalització del Tercer 

Sector Social i l’economia social i cooperativa. 

➢ Enfocada a l’accés a mercats a través de: 

➢ Accions de sensibilització (300)

➢ Seminaris de capacitació: accés a la contractació 

pública internacional, fons europeus, iniciació a 

l’exportació... (50) 

➢ Plans d’actuació internacional (18)

➢ Missions empresarials a Xile,

Colòmbia i Brussel·les (40)
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EPSA 2015 Best Practice
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Programa ARACOOP Internacional

➢ 2016: Conveni entre ACCIÓ i la Direcció General 

d’Economia Social per impulsar la internacionalització de les 

empreses d’economia social, en el marc del Programa 

ARACOOP.

➢ Per a 20 empreses d’economia social amb un producte o 

servei consolidat en el mercat. 

➢ A través de les Oficines Exteriors d’ACCIÓ. 

➢ Completament gratuït 

per a l’empresa.    
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Què fan altres regions europees per 

donar suport a les empreses socials? 
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Intercanvi d’experiències 

i de coneixement
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Projecte RaiSE (2017-2021)

“El projecte europeu RaiSE té l’objectiu

de reforçar la competitivitat de les

empreses socials a través de l’intercanvi

de bones pràctiques per millorar 

les polítiques públiques 

de suport empresarial”
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Socis del projecte
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Activitats previstes

➢ 6 reunions de projecte i visites a empreses socials.

➢ 3 seminaris temàtics interregionals.

➢ 6 estudis regionals i 1 anàlisi interregional sobre els 

ecosistemes d’economia social. 

➢ Trobades regionals de grups d’interès.

➢ Guia de bones pràctiques. 

➢ 6 plans d’acció. 
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El projecte RaiSE a la xarxa 

http://www.interregeurope.eu/raise

Twitter: 

@RaiSE_Interreg

YouTube:

RaiSE_Interreg

http://www.interregeurope.eu/raise


15

Moltes gràcies! ☺

http://www.interregeurope.eu/raise

psantaren@gencat.cat

+34 93 476 7252

http://www.interregeurope.eu/raise
mailto:psantaren@gencat.cat

