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NOTA INFORMATIVA 5/2014 
 

L’SGAIT posa a disposició de la ciutadania el nou servei de suport i 
orientació per a l’elaboració de la memòria del projecte empresarial 
 

Aquest nou servei, que es vehicula a través de la bústia de contacte de la pàgina web 

d’Estrangeria, neix amb la voluntat de ser un canal més de comunicació entre la Subdirecció i 

la ciutadania. Té com a objectiu facilitar a les persones estrangeres la confecció de la memòria 

descriptiva del projecte empresarial, en el marc de les autoritzacions de treball per compte 

propi, i ajustar-se així als requisits previstos per a la valoració del projecte. 

Com a punts més importants que caracteritzen aquest servei destaquen els següents: 

 El servei de suport i orientació es pot sol·licitar únicament a través de la bústia de contacte 

i s’ofereix una sola vegada per a un mateix projecte empresarial (no s’atendran consultes 

posteriors). 

 Per sol·licitar el servei s’ha d’emplenar el formulari de contacte seguint les indicacions que 

es donen a la pàgina web i adjuntar el fitxer amb l’esborrany de memòria objecte de 

petició. 

 El servei pren la forma de recomanacions o d’informació per corregir mancances o 

possibles punts febles detectats a l’esborrany de memòria enviat. 

 La prestació d’aquest servei no incideix en el procés d’instrucció de la sol·licitud 

d’autorització posterior a la qual pot estar vinculada la memòria que s’ha informat. 

 Cal tenir en compte que en l’elaboració de la resposta que facilita aquest servei de suport i 

orientació no es té en consideració cap documentació addicional que s’hagi enviat amb 

l’esborrany de la memòria. No hi haurà interaccions sobre qüestions relacionades amb una 

resposta ja donada. 

La posada en marxa d’aquest servei aporta valor afegit a la gestió de les autoritzacions inicials 

de treball per compte propi i pretén facilitar-ne i agilitar-ne l’obtenció a les persones estrangeres 

extracomunitàries que volen iniciar una activitat empresarial a Catalunya. 

 
 
Barcelona, 9 d’octubre de 2014 
La Subdirecció General d’Autoritzacions Inicials de Treball 
 
 


