
F E B R E R  2 0 2 3  A  O C T U B R E  2 0 2 3  GRATUÏT

El programa consisteix en:

Una part formativa,  amb docents experts en cada temàtica, que es

desenvolupa al llarg del 2023, distribuint aquestes píndoles on-line

aproximadament des de mitjan del mes de març i fins al mes d'octubre.

Per altre banda, hi han les sessions d’assessoramement/mentoring

personalitzades i individuals  per poder enforitr, re organitzar i trobar

l’equilibri del negoci i adaptar l’aprenentatge formatiu a les vostres

necessitats. Aquest itinerari personalitzat és per tal de millorar la viabilitat de

la teva activitat  ja existent.

Aquesta nova edició del programa, té la
voluntat d'oferir als autònoms i autònomes les
eines i els instruments necessaris per mantenir,

consolidar i fer créixer el seu negoci.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és promoure la consolidació, el

creixement i la reinvenció del treball autònom com a eina per

millorar la competitivitat dels negocis de persones treballadores

autònomes i lluitar contra la destrucció d'ocupació autònoma
vlopez@catalunya.ugt.org

www.autonoms.com

93 327 14 98

TESTIMONI 
PARTICIPANT 2022

https://www.youtube.com/watch?v=ohrbZJC_8Mo


INFORMACIÓ I COORDINACIÓ

SRA. VANESSA LÓPEZ

VLOPEZ@CATALUNYA.UGT.ORG

CTAC@CATALUNYA.UGT.ORG

93 327 14 98

Àmbit territorial i assessors/es del programa

 
Barcelonès:                                       
Terres Lleidatanes:                     
Demarcació Girona:                   
Comarques Tarragonines:     

TESTIMONI
PARTICIPANT 2022

FEBRER 2023 A OCTUBRE 2023 GRATUÏT

Persones destinatàries 

del Programa:
Persones treballadores autònomes d'alta d'activitat en el seu

negoci, en el moment de la inscripció.

S'inclouen els Treballadors Autònoms Econòmicament

Dependents (TRADE)

S'inclouen els treballadors autònoms societaris integrats en una

societat civil privada, una comunitat de béns o societat limitada

sempre que no tinguin més de 4 persones contractades ni una

facturació superior a 500.000€

Persones treballadores autònomes que han cessat la seva

activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom.

Persones treballadores autònomesfamiliars col.laboradors.

 

   Llicenciat en Dret
   Diplomada en R.Laborals
   Diplomat en ADE
   Diplomat en R.Laborals

Sr.Ivan de San Nicolas              
Sra.Elena Zhukova                      
 Sr.Pedro Sols                                    
Sr.Toni López                                

https://www.youtube.com/watch?v=gQTSB4uNkCM

