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1. RESUM EXECUTIU 

1.1. Introducció i metodologia 

La persistència de l’actual crisi econòmica, financera i d’ocupació ha rellançat l’emprenedoria com una de les pos-
sibles sortides i com a factor de creixement empresarial i d’ocupació. En conseqüència, ha passat a ser objecte 
d’iniciatives públiques i privades, de debats polítics, empresarials, sindicals i acadèmics.  

En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya a iniciativa pròpia, decideix aportar la 
seva visió, amb la finalitat d’elaborar un seguit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit, en 
compliment de la seva finalitat, reconeguda estatutàriament. 

Per tal d’assolir aquest objectiu general, el present Informe ha tractat els següents objectius específics: 

1. Establir un concepte d’emprenedoria comú i que serveixi de base per analitzar aquest fenomen. 

2. Descriure el procés d’emprendre, les seves fases, els principals obstacles, els elements clau en el procés, els 
factors d’èxit i el factor fracàs, entre d’altres. 

3. Focalitzar l’atenció en l’educació emprenedora, les seves característiques, beneficis, metodologia, grau 
d’implantació en els diferents sistemes formatius (reglats i no reglats), etc., fent especial menció al paper del 
professorat. 

4. Descriure i analitzar les polítiques d’emprenedoria endegades principalment per les institucions públiques, 
d’àmbit català, estatal, europeu i també internacional, així com elaborar un llistat d’aquelles mesures actives a 
Catalunya l’any 2013.  

La metodologia seguida en l’elaboració de l’Informe es combina al llarg dels diferents apartats: gestió documental 
i bibliogràfica, recerca especialitzada per detectar les pràctiques nacionals i internacionals, buidatge exhaustiu en 
pàgines web especialitzades i en la normativa en la detecció de les mesures actives a Catalunya per a l’any 2013 
en l’àmbit del foment de l’emprenedoria, i els grups de discussió organitzats en format de compareixences de per-
sones relacionades amb el món de l’emprenedoria. 

S’han celebrat set compareixences durant l’any 2013, amb una mitjana de tres ponents en cadascuna. Els po-
nents responien a tres perfils diferenciats: experts en emprenedoria, experts en educació emprenedora i empre-
nedors pròpiament dits, és a dir, persones que han creat una empresa. Amb caràcter general, els experts són 
persones que tant poden pertànyer a institucions públiques o privades com intervenir a títol personal, amb conei-
xements i experiència dels diferents temes analitzats al llarg de l’Informe.  

1.2. Context  

1.2.1. El concepte d’emprenedoria 

Concretar a què ens referim quan parlem d’emprenedoria és el primer pas per complir l’objectiu del present Infor-
me: fer una radiografia de l’emprenedoria a Catalunya com a base per consensuar un seguit de consideracions i 
recomanacions en aquest àmbit dirigides al Govern de la Generalitat de Catalunya. 

En aquest sentit, s’ha optat per la definició del Projecte Global Entrepreneurship Monitor (GEM), segons la qual 
una iniciativa emprenedora és “aquell negoci o activitat empresarial, incloent l’autoocupació, que es posa en mar-
xa en qualsevol sector i que no sobrepassa els 42 mesos de vida”. Aquesta definició es fonamenta en el resultat 
de la iniciativa o actitud emprenedora (negoci o activitat empresarial), sense distingir la forma jurídica que 
s’adopti, i inclou expressament l’autoocupació, opció per la qual es decanten molts emprenedors (individuals o 
col·lectius)1 per iniciar una activitat al nostre país.  

                                                        
1 Cal tenir en compte també l’emprenedoria col·lectiva, que adopta una forma societària, però els membres de la qual cotitzen a la Seguretat Social com a 

autònoms. Un exemple en són les cooperatives de treball associat, els estatuts de les quals han de concretar si els socis treballadors de la cooperativa 
s’assimilen a treballadors per compte aliè i cotitzen al règim general o al corresponent segons l’activitat econòmica de la cooperativa, o bé es consideren 
treballadors autònoms i, per tant, cotitzen al règim especial de treballadors autònoms (RETA) o al règim dels treballadors del mar per compte propi. 
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D’altra banda, cal tenir en compte una segona definició d’emprenedoria que, malgrat no ser la principal en 
l’Informe, és rellevant, atès que és el substrat d’importants aproximacions a aquest fenomen (sobretot des de la 
perspectiva de l’educació emprenedora). Així la Recomanació sobre les competències clau per a l’aprenentatge 
permanent, del Parlament Europeu i el Consell de 18 de desembre de 2006,2 defineix amb caràcter general el 
“sentit de la iniciativa i esperit d’empresa” com aquella “habilitat de la persona de transformar les idees en actes”. 
Tal com enuncia la Recomanació, es concep com una competència que han de tenir les persones i que esdevé 
clau en el nostre entorn social, econòmic i polític. El centre de gravetat de la definició és la persona, els seus co-
neixements, les seves capacitats i les seves actituds. 

Segons la Recomanació, aquest concepte es relaciona amb “la creativitat, la innovació i l’assumpció de riscos, ai-
xí com amb l’habilitat de planificar i gestionar projectes per tal d’assolir objectius. En aquesta competència es ba-
sen totes les persones, no només en la vida quotidiana, a casa i a la societat, sinó també en el lloc de treball, en 
ser conscients del context en què es desenvolupa el seu treball i en ser capaços d’aprofitar les oportunitats, i és el 
fonament d’altres capacitats i de coneixements més específics que precisen les persones que estableixen o con-
tribueixen a una activitat social o comercial. Això ha d’incloure prendre consciència sobre els valors ètics i pro-
moure la bona governança”. 

1.2.2. Com mesurar l’emprenedoria? 

Atès que l’emprenedoria es pot definir de diferents maneres i des de diferents perspectives, la seva quantificació 
és també multifocal. En aquest apartat es recullen dos projectes internacionals que proporcionen informació de 
les diferents manifestacions de l’emprenedoria: l’Informe GEM i el Programa d’indicadors d’emprenedoria de 
l’OCDE i de l’Eurostat. 

L’objectiu del Projecte Global Entrepreneurship Monitor és analitzar la relació que hi ha entre l’activitat empre-
nedora i el creixement econòmic dels països. El projecte es va iniciar l’any 1999 i compta en l’actualitat amb la 
participació de més de 80 països de tot el món. Atesa la continuïtat i l’abast de les dades, així com l’amplitud de 
temes tractats en diferents informes, al llarg del present Informe es fan constants referències a la recerca efectua-
da en el marc d’aquest projecte. 

Com ja s’ha dit, la definició del GEM és la base conceptual d’aquest Informe per definir què s’entén per emprene-
doria. Ara bé, cal tenir en compte que es tracta d’una definició dinàmica, on el concepte d’emprenedoria evolucio-
na al llarg del temps i es fragmenta en subconceptes que permeten una aproximació més precisa a la realitat que 
es pretén estudiar, tal com reflecteix la figura següent.  

FIGURA 1.    Glossari de termes del GEM per descriure el procés empresarial 

Procés empresarial 

      Activitat emprenedora en fase inicial (TEA)     

Emprenedors po-
tencials 

    Emprenedors 
naixents 

    Emprenedors nous   Empresaris 
consolidats 

        

Empresaris 
novells 

Empresaris 
junior   

      
Fins a 12 mesos 

    
12-18 mesos 19-42 mesos 

  

Més de 42 me-
sos 

                    
Concepció Naixement        

Font: Projecte GEM. 

 

 

 

                                                        
2 Recomanació del Parlament Europeu i el Consell de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent. DOUE L 

394, de 30.12.2006. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:es:PDF
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En segon lloc, cal citar el Programa d’indicadors d’emprenedoria (PIE), que és un projecte impulsat per l’OCDE 
amb la col·laboració d’Eurostat i que rep el suport d’organitzacions reconegudes internacionalment en aquest àm-
bit, com la Fundació Kauffman. El seu objectiu és desenvolupar un llistat d’indicadors, definicions i conceptes es-
tandarditzats per garantir dades estadístiques a llarg termini, amb la finalitat de proporcionar informació als agents 
responsables de les polítiques públiques i als investigadors acadèmics per millorar el coneixement i la informació 
disponible sobre l’activitat emprenedora i el seu impacte, sobretot en termes de riquesa, ocupació i productivitat. 

Ara bé, l’amplitud del concepte fa impossible mesurar-lo a partir d’un únic indicador, per la qual cosa el Programa 
identifica un seguit d’indicadors, dels quals en considera claus els següents:  

 La taxa de creació i la de destrucció d’empreses amb assalariats;  

 La taxa d’empreses d’alt creixement, d’una banda mesurada en termes d’ocupació i de l’altra, en base a la 
seva facturació. Són empreses que presenten un creixement mitjà anual superior al 20%, tant pel que fa al 
nombre d’assalariats com pel que fa a la seva facturació. 

 I la taxa d’empreses gasela, mesurada també segons dues variables: l’ocupació que creen i la facturació que 
reporten. Aquestes empreses són un subgrup de les anteriors (és a dir, han de complir els requisits de les 
empreses d’alt creixement) però més joves: tenen menys de cinc anys d’antiguitat.  

La definició i la pròpia selecció com a claus d’aquests indicadors reflecteix una determinada concepció de 
l’emprenedoria per part de les institucions impulsores del Programa: no es tenen en compte les empreses sense 
assalariats, atès que es considera que en ser d’una mida menor (en comparació amb les empreses amb assalari-
ats) tenen un menor potencial de creixement i de creació de llocs de treball. Aquest fet obliga a ser curosos en 
comparar les dades d’Espanya i Catalunya amb les de la resta de països, atès que aquí el pes dels empresaris 
sense assalariats és superior al dels empresaris amb assalariats. 

1.2.3. L’emprenedoria a Catalunya  

En aquest apartat es presenten les principals dades disponibles relatives a Catalunya per mesurar les diferents 
manifestacions de l’emprenedoria i la seva evolució els darrers anys, afectats per la crisi econòmica. Així doncs, 
per al període 2007-2012 es recull la informació que proporciona l’Informe GEM per a Catalunya, les dades sobre 
els treballadors d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (en concret, la categoria 
“d’autònoms pròpiament dits”),3 la informació relativa als treballadors per compte propi de l’Enquesta de població 
activa (EPA) i la informació sobre demografia empresarial que publica el Departament d’Empresa i Ocupació. 

L’anàlisi conjunta d’aquestes fonts d’informació permet resumir l’evolució de l’emprenedoria els darrers anys a Ca-
talunya, així com elaborar una mena de “retrat robot” de la persona emprenedora. Malgrat les mancances de les 
diferents fonts, es pot definir el perfil majoritari de l’emprenedor a Catalunya com un home, de 40 anys de mitjana, 
de nacionalitat espanyola, autònom sense assalariats, amb un nivell d’estudis alt (educació secundària postobliga-
tòria o universitària) i que opera principalment en el sector serveis. 

D’altra banda, l’evolució de l’emprenedoria a Catalunya els darrers anys presenta les següents característiques: 

 L’any 2012 continua la tendència iniciada el 2006 de la davallada en el nombre de persones emprenedores, 
segons les dades procedents de la Seguretat Social (SS) i les de l’EPA. En canvi, l’Informe GEM Catalunya 
2012 recull de nou que creix la iniciativa emprenedora i els indicadors de demografia empresarial mostren 
com la taxa bruta d’entrada és superior al 2012 en comparació amb el 2011 (és a dir, s’han activat més em-
preses). 

 

 

 

 

                                                        
3 Els “autònoms pròpiament dits” són totes les persones afiliades per compte propi excloses les persones que cotitzen en societats mercantils, cooperati-

ves o altres societats, els col·laboradors familiars i els col·lectius especials de treballadors autònoms inclosos al RETA. 
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TAULA 1.   Evolució del nombre de persones emprenedores a Catalunya, 2007-2012 

 

Font 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Informe GEM 
Persones emprenedores 395.969 337.630 302.767 248.000 334.500 385.900 

TEA 8,39 7,27 6,38 5,04 6,82 7,88 

Seguretat So-
cial 

Autònoms pròpiament dits (APD) 371.531 352.957 332.250 324.435 318.511 309.783 

Percentatge dels APD sobre el to-
tal d'afiliació a la Seguretat Social 

10,9 10,9 10,7 10,5 10,6 10,8 

EPA 

Treballadors per compte propi 576.725 582.748 523.948 501.545 485.299 474.901 

Percentatge dels treballadors per 
compte propi sobre la població 
ocupada 

16,4 16,7 16,4 16 15,8 16,4 

 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Nota: les dades de la Seguretat Social i l’EPA són a 31 de desembre i a quart trimestre de cada any, respectivament. Les sigles TEA es 
refereixen a la taxa d’activitat emprenedora (en anglès) i APD als “autònoms pròpiament dits”. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Informe GEM, Seguretat Social i l’EPA. 
 

 Incrementa el nivell d’estudis assolit per part dels emprenedors (sobretot estudis superiors). 

 Segons el GEM, els joves (els menors de 35 anys) tendeixen més a emprendre que la mitjana de la població, 
si bé l’Informe 2012 reflecteix com enguany els més grans han creat més empreses que els més joves. 
Aquesta dada és coherent amb la informació procedent de la Seguretat Social, que mostra un cert envelli-
ment del col·lectiu d’autònoms. 

 Malgrat l’actual context econòmic i alt atur, l’emprenedoria per oportunitat és superior a la de necessitat, si bé 
aquesta darrera creix amb força els darrers dos anys. 

 La construcció ha registrat fortes davallades en el nombre d’emprenedors, la qual cosa, combinada amb la 
davallada també registrada per la indústria, ha provocat que el sector serveis sigui el que aglutina la major 
part del treball autònom. Ara bé, la construcció continua sent un sector amb un important dinamisme en ter-
mes de demografia empresarial: es continuen creant empreses, però a un ritme inferior a les que es destruei-
xen. 

 La majoria dels emprenedors no tenen assalariats, i precisament els que sí en tenen han davallat de manera 
més intensa (tant segons les dades de l’EPA com de la Seguretat Social), fet que reflecteix l’atomització de 
les iniciatives emprenedores a Catalunya. Les empreses sense assalariats o amb molt pocs lideren els indi-
cadors de creació i de destrucció d’empreses. 

 Els darrers anys la concepció social, el prestigi i el reconeixement de l’emprenedoria han millorat, si bé la per-
sistència i la gravetat de l’actual crisi pot afectar negativament aquest canvi. 

1.2.4. Col·lectius que són objecte d’un tractament específic en el foment de 
l’emprenedoria 

Malgrat que el perfil majoritari de l’emprenedor a Catalunya engloba un col·lectiu de persones nombrós, cal tenir 
en compte altres col·lectius definits en base a altres variables, com ara les dones o els joves, i que han estat ob-
jecte d’un tractament específic per part de les institucions públiques. Aquest tractament específic es basa en dos 
fets. D’una banda, són col·lectius amb una menor participació en el mercat de treball; per tant, la seva integració 
tindria efectes positius tant en termes personals com agregats pel creixement econòmic i de l’ocupació;4 i de l’altra 
tenen un menor accés a l’emprenedoria per una sèrie de motius i que, de corregir-los, augmentaria la seva pro-

                                                        
4 Entre d’altres: Comitè Econòmic i Social Europeu (2012); Comissió Europea (2012a); Aguirre, Hoteit, Rupp et al. (2012); Kelley, Brush, Greene et al. 

(2011); Vincenza i Salt (2010); Rath (2010). 
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pensió a emprendre, fet que alhora comportaria que s’integressin al mercat de treball, amb un seguit d’efectes po-
sitius tant a nivell personal com agregat.5 

Atesa la impossibilitat d’analitzar tots aquests col·lectius, a l’Informe s’exposa amb detall la situació i la recerca 
sobre quatre col·lectius als quals s’han dirigit tradicionalment les mesures específiques de foment de 
l’emprenedoria, identificats en funció de tres variables: el sexe (les dones), l’edat (els joves i les persones de més 
edat) i la nacionalitat (les persones d’origen immigratori). 

1.3. L’activitat emprenedora  

El capítol 4 de l’Informe fa una breu anàlisi de l’activitat emprenedora i centra el focus en els factors claus més re-
llevants en la iniciativa emprenedora, en el procés d’emprendre i en el fracàs i les seves conseqüències.  

El primer pas en l’anàlisi de l’activitat emprenedora és determinar quins són els factors clau que influeixen al llarg 
del procés, si bé la intensitat i la presència de cadascun d’ells pot variar en les diferents etapes o segons la tipolo-
gia dels projectes. Això es tradueix en una catalogació dels factors clau per part dels experts poc uniforme. La 
manca d’uniformitat és una característica que comparteixen les anàlisis sobre les possibles etapes que componen 
el procés emprenedor.  

El procés emprenedor és el camí recorregut des de la generació d’una idea o la detecció d’una oportunitat de ne-
goci fins que aquesta es desenvolupa i el projecte creix i es consolida. El període fins arribar a la consolidació pot 
ser més o menys llarg en funció del projecte endegat, del moment en el qual es desenvolupa i del context econò-
mic i social, entre d’altres. Alhora, determinar el punt en el qual es pot dir que un negoci està consolidat és dificul-
tós i depèn de les variables d’estudi.  

Finalment, a l’igual que es considera important fer una referència a l’etapa de la consolidació com a reflex de l’èxit 
del projecte, no es pot evitar fer una breu anàlisi del fracàs i de les seves conseqüències. Respecte al fracàs em-
presarial cal esmentar, a mode de conclusió, que el seu concepte tampoc és unívoc i que les causes que el pro-
voquen i les conseqüències que d’ell se’n deriven són diverses. 

1.3.1. Factors clau 

La determinació de quins són els factors clau en l’emprenedoria ha generat un debat intens perquè els elements 
que interactuen en el procés emprenedor poden ser múltiples i variats i, si bé tenen una influència i una rellevàn-
cia al llarg del cicle d’un projecte, no sempre la seva presència és constant. En aquest apartat s’ha desenvolupat 
una categorització en base a cinc grans grups de factors clau, seguint de prop la línia marcada per l’agrupació es-
tablerta en el Programa d’indicadors d’emprenedoria de l’OCDE – Eurostat.  

FIGURA 2.    Els factors clau de l’activitat emprenedora 

 
Font: elaboració pròpia.  

En una categorització àmplia cal destacar els factors relacionats amb:   

I. Les persones emprenedores: El procés d’emprendre comporta afrontar una sèrie de circumstàncies 
que posen a prova determinades habilitats i competències personals. L’èxit de la conversió d’una bona 

                                                        
5 Comitè Econòmic i Social Europeu (2012); Comissió Europea (2012b); Terjesen, Lepoutre, Justo et al. (2012); Kelley, Brush, Greene et al. (2011). 
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idea en una empresa viable depèn també dels comportaments que siguin capaços d’instaurar les perso-
nes que la lideren. Els trets de la personalitat de les persones emprenedores més analitzats i predomi-
nants són: la motivació per a l’assoliment d’un objectiu, l’autonomia, l’obertura, l’extraversió, la conscièn-
cia o responsabilitat, la propensió pel risc, la preferència per a la innovació, la percepció personal de les 
seves habilitats, la tolerància a l’ambigüitat, l’autoestima, l’adaptabilitat o capacitat d’assimilació als can-
vis i la iniciativa, entre d’altres. Altrament, els estudis en aquesta matèria detecten certes característiques 
diferencials entre els mecanismes cognitius i les habilitats de les persones emprenedores.  

Aquestes teories interactuen amb l’enfocament sociològic que situa el focus en la influència de l’entorn. 
L’estudi de la seva influència reforça la importància de la família i l’entorn més pròxim, del capital social 
i/o de la formació, si bé es fa ressò d’altres factors externs negatius (marginalitat, migració, atur de llarga 
durada, acomiadaments, rebuig d’idees o disconformitat amb la situació social de la persona, etc.) que 
actuen com a promotors o inhibidors de l’emprenedoria. 

II. La cultura empresarial: es refereix a la prevalença d’actituds, valors i creences dels individus d’una so-
cietat i defineix un context social on s’estimulen les conductes empresarials. La medició de la cultura em-
presarial d’una regió no és fàcil, atesa la seva complexitat. Tampoc ho és l’anàlisi de les actituds socials 
cap a la iniciativa empresarial en una mateixa regió, ja que hi ha distorsions entre períodes temporals di-
ferents. Amb tot, en el constructe cultural de foment de l’emprenedoria destaquen factors com l’impuls del 
prestigi i del reconeixement social de les persones emprenedores, la valoració de l’èxit resultant de 
l’esforç personal, l’èmfasi de l’autonomia, de la creativitat i de la iniciativa personal, la reducció de 
l’estigmatització del fracàs o la promoció d’una menor aversió al risc, entre d’altres.  

A la pràctica, l’Informe GEM Espanya 2012 mostra com els experts valoren que “les normes socials i cul-
turals que regeixen a Espanya no es perceben com adequades per impulsar l’adquisició de valors em-
prenedors en la població, de forma que aquest continua sent un tema clau que cal millorar”. Per tant, els 
resultats de l’Informe mostren que Espanya resta encara lluny d’assolir els nivells òptims, malgrat petits 
avenços en aquesta línia. 

III. L’accés al finançament: constitueix un dels elements essencials per a l’activitat emprenedora en totes 
les etapes i, singularment, en la fase de creació. A nivell genèric es parla de dues vies de finançament: el 
propi (estalvis o crèdits personals, aportacions familiars o d’amics) i l’extern (crèdits oficials o privats de 
durada limitada i amb pagament d’interessos). En aquest punt cal destacar que una de les vies que facili-
ta la disponibilitat de capital propi i que ha estat emprada en ocasions per les persones emprenedores és 
la capitalització de l’atur. En relació a les formes de finançament extern, cal destacar que les més relle-
vants són: els préstecs bancaris, el capital risc i els àngels inversors (business angels en la terminologia 
anglesa), si bé hi ha altres fonts alternatives com el finançament col·lectiu o en massa (crowdfunding), els 
crèdits comercials (bootstrapping), la cessió a empreses especialitzades de les factures o crèdits (facto-
ring), l’arrendament financer del material o l’equip amb pagament d’un lloguer (leasing) o el lloguer de 
cotxes, material informàtic, etc. (renting).  

En l’actualitat la situació econòmica i financera és molt complicada per a les persones emprenedores 
perquè les entitats bancàries rarament ofereixen nous préstecs, bé sigui perquè estan immerses en els 
propis processos de refinançament i/o de reestructuració, bé sigui per la manca de garanties patrimonials 
o avals de les persones emprenedores. En aquest punt prenen més força altres opcions com les empre-
ses de capital risc o la inversió privada (àngels inversors), però aquí l’activitat d’aquestes vies encara és 
inferior a la desenvolupada en altres països de l’entorn.  

IV. El marc regulatori: influeix en l’esperit i la capacitat empresarial d’un territori. El tipus de polítiques que 
poden influir en la taxa empresarial d’una àrea geogràfica o un país han estat objecte de debat acadèmic 
intens. Entre les teories expressades destaca, per la seva influència en estudis posteriors, la formulada 
per Verhuil et al. (2001), si bé de caire més actual és la desenvolupada per l’OCDE. L’OCDE a partir del 
2006, en el marc teòric del Programa d’indicadors d’emprenedoria, descriu un conjunt de polítiques, ava-
luables per diferents indicadors, com a factors determinants i influents en l’activitat emprenedora. En la 
seva catalogació diferencia les polítiques en els següents àmbits: els costos administratius d’entrada i de 
creixement; la regulació de la fallida; la regulació de la seguretat, la salut i el medi ambient i la reglamen-
tació dels productes i serveis; la regulació del mercat de treball; la seguretat social i sanitària; el marc fis-
cal d’ingressos i d’herències i, finalment, el marc fiscal financer i empresarial.  

La importància del marc regulatori és vital, en tant que d’ell es desprèn tot el conjunt de tràmits i 
d’obligacions que han de complir les persones emprenedores – tant a l’inici de la seva activitat com al 
llarg del seu exercici – i perquè determina el foment de l’activitat emprenedora. 
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V. Les condicions del mercat i del marc tecnològic i innovador. Entre les condicions del mercat amb 
afectació a l’emprenedoria cal remarcar el desenvolupament econòmic, la globalització de l’activitat em-
prenedora i l’etapa de desenvolupament tecnològic de la regió. A aquests elements l’OCDE n’afegeix 
d’altres com el desenvolupament de lleis antimonopoli; el grau de competència de les empreses de la re-
gió; el sistema de patents; les possibilitats d’accés al mercat intern (barreres d’entrada i sortida) o al mer-
cat extern (internacionalització).  

D’altra banda, es constata que el marc tecnològic i innovador influeix sobre els tipus d’organització, els 
models de negoci, els processos de producció i, fins i tot, en com es dissenyen, produeixen i venen els 
béns i serveis. En aquesta concepció àmplia, convé esmentar que Schumpeter (1934) ja va catalogar les 
persones emprenedores com innovadores. No obstant això, cal tenir en compte que hi ha dos elements 
que condicionen la innovació, les persones i les relacions que estableixen entre elles, mentre que el sis-
tema educatiu en fixa les bases, i les universitats, institucions representatives de l’educació superior, són 
les que generen coneixement, atrauen talent i inversió i es configuren com l’espai idoni per a la generació 
d’idees.  

1.3.2. El procés d’emprendre 

Una vegada determinats el factors clau, l’Informe se centra en el procés d'emprendre, és a dir en el pas de la idea 
a la producció del bé o servei previst en el projecte. Les vies d'investigació que descriuen el procés que viuen les 
persones emprenedores són diverses. En aquest Informe s'ha optat per dividir-lo en tres fases: gestació, creació i 
consolidació. 

FIGURA 3.    Les fases i els elements principals del procés d’emprendre  

Font: elaboració pròpia. 

1ª. La percepció de les oportunitats de negoci i la motivació per emprendre constitueixen els punts de partida 
de la primera fase de l'emprenedoria, la gestació, que és sens dubte una fase altament influenciada pels 
factors individuals i de l'entorn familiar i social anteriorment descrits. Una persona s'animarà a posar en 
marxa una nova empresa si detecta que hi ha oportunitats de negoci que pot aprofitar. Ara bé, el perquè i 
el com de la detecció per unes persones i no per d'altres és un àmbit altament debatut amb respostes 
que oscil·len entre els trets de personalitat, de l'entorn, de l'experiència personal, del coneixement del 
producte i del mercat, de la assumpció de riscos o de la inexistència de por al fracàs, entre d'altres. Una 
vegada detectada l’oportunitat l’avenç en el procés depèn de la motivació de les persones per endegar el 
projecte, assumint els riscos que comporti a canvi d'un benefici futur. La motivació pot provenir de dife-
rents necessitats o desitjos o situacions percebudes o viscudes, però de nou el debat acadèmic cataloga 
els determinants de la motivació entre els que procedeixen d'inquietuds de l'individu i els que estan con-
dicionats per l'entorn.  

2ª. La creació està més condicionada per factors com la legislació sobre les formes jurídiques empresarials, 
els procediments administratius d'inici d'activitat i l'accés al finançament. La transformació de les idees en 
actes no és immediata sinó que està marcada per diferents fites o activitats que cal dur a terme, sent les 
principals: 1) l'elecció de la forma jurídica; 2) l'obtenció de recursos financers; 3) la composició de l'equip 
humà; 4) l'elaboració del pla d'empresa; i 5) la tramitació i gestió d'inici d'activitat. Tot i això, abans d'en-
trar en la constitució de l'empresa pròpiament dita, es recomana que primerament s’analitzi la viabilitat de 
la idea de negoci, per tal d’estructurar i construir el que serà el projecte. Amb aquest objectiu cal tenir 
clars un seguit d’elements com els objectius, el model de negoci, la planificació econòmica i les vies de 
finançament, el mercat de comercialització dels béns o serveis, les barreres d'entrada i de sortida, la 
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competència actual i futura, entre d’altres. Aquestes variables també s’incorporaran de forma clara i or-
denada en el text que constituirà el pla d'empresa (business plan). 

L'elecció de la forma jurídica, de la via d'obtenció dels recursos financers o de la composició de l'equip 
humà són fites decisives en el moment de la creació d'un projecte emprenedor, per les repercussions tant 
en aquest moment de creació com en la consolidació del projecte en el futur. Amb caràcter general per a 
cap d'aquestes fites no existeix un model únic millor que els altres sinó que depèn del tipus de projecte a 
endegar.  

Però, sens dubte, el punt crític en la creació del projecte és l'inici de l'activitat, pel nombre de tràmits, pel 
cost i pel temps que aquests requereixen. En relació a l’obertura d’empreses noves, Espanya se situa en 
la posició 142 de la classificació global del Doing Business (OCDE 2014) sobre 189 economies, ja que 
requereix d'un cost del 4,7% de la renda per càpita, d'una mitjana de 10 procediments burocràtics i legals 
per incorporar i registrar una nova empresa i d'un temps de 23 dies per a l'obertura d'empreses. Aquestes 
circumstàncies l'allunyen de països amb gran capacitat per endegar negocis, posant en evidència que el 
grau de restricció d'Espanya a l'hora de posar en marxa un projecte és molt elevat. Tanmateix, cal tenir 
en compte que la tramitació d'inici està afectada per la normativa estatal, l'autonòmica i la local, fet que 
pot comportar que, tal i com s'explicita en el Pla detallat per a la implantació de la Finestreta Única Em-
presarial de la Generalitat de Catalunya (2011), s'arribin a identificar al voltant de 600 tràmits diferents (xi-
fra variable en funció de l'activitat i del sector). Tot i això, en l'actualitat la tendència i la voluntat de foment 
de l'emprenedoria està provocant la implementació de mesures orientades a l’agilització, simplificació i 
millora de la tramitació i de l'assessorament de les persones emprenedores.  

3ª. La determinació del moment d’inici de la següent fase, la consolidació empresarial, suscita un debat in-
tens perquè no tots els estudis analitzen les mateixes variables. En algunes ocasions els resultats eco-
nòmics s’associen a la supervivència empresarial, mentre que en d’altres investigacions s’avalua el grau 
de creixement o d’ingressos i/o el temps passat des de l’inici del projecte (fins als 42 mesos de mitjana en 
les anàlisis del GEM). Tampoc són unívocs els factors que potencien la consolidació, atès que 
l’engranatge entre les estratègies, les característiques de les persones emprenedores, els determinants 
de l’entorn i de les polítiques de gestió genera molts inputs que interactuen entre sí, amb la qual cosa és 
difícil establir una causa-efecte.  

Tot i així, les recerques assenyalen alguns elements que influeixen positivament en la consolidació o l’èxit 
empresarial com: aplicar una política de control de costos; partir d’una mida més gran a l’inici; tenir una 
distribució no igualitària de la propietat; fomentar la presència més elevada de dones; aprofitar 
l’experiència prèvia de les persones que endeguen el projecte; emprendre per oportunitat i no per neces-
sitat i desenvolupar models de negoci basats en la innovació i els recursos humans més que en el preu, 
entre d’altres. Val a dir que, d’entre aquests factors, la innovació es configura com l’estratègia empresari-
al que més altament garanteix la consolidació empresarial i la probabilitat de supervivència. Altrament, en 
la consolidació empresarial influeix la localització de l’empresa – que pot facilitar l’accés a clients, proveï-
dors, factors de producció i de serveis i a la dinamització aplicable al territori – i de la voluntat de projec-
ció exterior, la internacionalització. 

1.3.3. El fracàs i les seves conseqüències  

Malauradament en algunes ocasions aquests factors no són suficients per arribar a la consolidació i la supervi-
vència empresarial, i els projectes fracassen. La importància del fracàs en el procés emprenedor i les seves con-
seqüències resta palesa en l’Informe GEM Catalunya 2012, on s’assenyala que més del 60% de les persones 
emprenedores que van endegar els seus projectes entre 2009 i 2011 declaren que aquests no han aconseguit 
sobreviure.  

Amb tot, l’estudi del fracàs empresarial presenta alguns obstacles: 

 El concepte no és unívoc ja que en algunes ocasions es relaciona el fracàs amb la fallida empresarial, que 
es caracteritza perquè no es pot fer front als pagaments (insolvència definitiva), mentre que altres opcions el 
defineixen com el punt en el qual s’ha interromput l’activitat empresarial, fet que inclou els tancaments per 
motius personals o les vendes amb obtenció de beneficis. A les dificultats conceptuals s’afegeixen les dife-
rències actitudinals i de percepció, en tant que està molt influït per les claus socioculturals que actuen com 
a factors que incentiven o inhibeixen i com a condicionants de la seva percepció. Així, per a països com els 
EUA es defineix el fracàs dins de la corba d’aprenentatge del procés emprenedor, mentre que al Regne Unit, 
Japó i Espanya les persones empresàries que han fracassat són descrites com empresaris/àries en fallida, 
amb el conseqüent estigma.  
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 Les recerques orientades a establir un model predictiu del fracàs empresarial i els seus factors determinants 
tampoc ofereixen una resposta única; en la majoria dels casos s’orienten a provar el contingut informatiu dels 
estats financers com elements de predicció sobre la solvència futura. Tot i així, en el debat acadèmic 
s’observa certa avinença per ampliar el ventall de variables que cal analitzar (de caràcter qualitatiu o macroe-
conòmic, principi de meritació, de govern – direcció de l’empresa, etc.). 

 Les causes del fracàs són igualment diverses, si bé una categorització àmplia diferencia entre les associades 
a problemes: 1) del producte/bé o servei i del mercat; 2) de gestió; 3) de recursos humans; 4) financer; o 5) 
associades al paper del Govern i de l’entorn. Amb tot, els motius principals que provoquen l’abandonament 
dels projectes, segons declaren les persones emprenedores en l’Informe GEM Catalunya 2012 són: la manca 
de rendibilitat del negoci (que absorbeix el 55,2% de les respostes); altres motius, (que concentra el 26,8%), 
si bé aquí s’inclouen una gran diversitat de causes, fet que dificulta, com també ho fa la manca d’estudis es-
pecífics en la matèria, l’anàlisi dels motius reals de tancaments empresarials; i, en tercer lloc, les dificultats de 
finançament (6,6%). 

Entre les conseqüències immediates del fracàs empresarial es troba l’entrada en el procediment d’insolvència 
definitiva, regulat en l’ordenament espanyol per la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal i per la Llei 
22/2003 concursal. El procediment d’insolvència es denomina concurs de creditors i pot resoldre’s en dues for-
mes: el conveni, considerat pel legislador com la solució normal de concurs, i la liquidació. Els trets més caracte-
rístics de l’aplicació del procediment concursal a Espanya són que majoritàriament els concursos són voluntaris; 
que l’acceptació social del procés és negativa; que es produeix una suspensió dels crèdits garantits, però no dels 
crèdits amb garantia real o dels crèdits salarials; que la liquidació empresarial és el resultat prioritari i que compa-
rativament amb altres països a Espanya se’n fa poc ús del procediment. La Llei 14/2013 de suport als emprene-
dors i la seva internacionalització introdueix un nou article a la Llei 22/2003 concursal, amb la intenció de regular 
un mecanisme de negociació extrajudicial dels deutes de les persones empresàries, ja siguin persones físiques o 
jurídiques, per tal de garantir que el fracàs no causi l’empobriment. Entre les possibilitats de negociació dels deu-
tes previstes a la Llei s’inclouen pactes de quitances com a màxim del 25% dels crèdits i una moratòria en el 
temps d’espera de fins a 3 anys. 

Altres repercussions dels tancaments dels negocis es focalitzen a títol personal i patrimonial en les persones em-
prenedores, promotores o treballadores d’aquests projectes, en el seu entorn familiar, en els clients i proveïdors 
afectats i, en el vessant més econòmic, en la pèrdua en les recaptacions de l’Estat, de la competitivitat de les em-
preses i del teixit empresarial de l’entorn, entre d’altres. 

Reemprendre desprès d’un fracàs empresarial no és una tasca fàcil, si bé les investigacions sobre el tema mos-
tren que, per regla general, es té més èxit la segona vegada que s’endega un projecte. En aquesta ocasió als 
obstacles anteriorment esmentats per a l’obertura d’un negoci s’afegeixen dos problemes més: l’estigmatització 
del fracàs i la manca d’alliberament del passiu del deutor (el que en el món anglosaxó es denomina fresh start). 
L’estigmatització del fracàs està present en l’entorn empresarial, en el marc legal i en el comportament cultural i 
social europeu, tot i algunes diferències entre els països i, per això, des de 2001 la Comissió Europea constata la 
necessitat d’una nova política per fer front al problema de les empreses en situació de crisi, els efectes negatius 
de la fallida i per donar suport al procés de reemprendre. 

A Espanya les anàlisis mostren la necessitat de millorar els procediments de liquidació, en un intent d’arribar a 
mesures d’alliberament del passiu pendent del deutor i per modificar la percepció cultural del fracàs amb la dife-
renciació clara entre les fallides fraudulentes i les que no ho són. L’alliberament del passiu del deutor és una pràc-
tica d’aplicació en països del nostre entorn (USA, França, Regne Unit o Alemanya) mentre que a Espanya 
l’execució sobre els béns del deutor, que en ocasions respon amb el propi patrimoni personal, l’aboca – cas que 
no puguin pagar – a una situació procedimental inacabada, ja que resta a l’espera de tenir millor fortuna i alesho-
res poder liquidar els deutes pendents en la seva totalitat. D’altra banda, el fet de no discernir socialment entre els 
fracassos fraudulents i els que no ho són provoca que, per tal d’evitar la conseqüent estigmatització, en ocasions 
es produeixi un retard en el reconeixement del problema, en l’aplicació de les mesures correctives (com els 
acords extrajudicials que podrien resoldre el problema) o en la declaració del concurs, fets tots ells que conduei-
xen a situacions sense altra sortida que la liquidació.  

1.4. Educació emprenedora 

1.4.1. Emprenedoria i educació 

Europa té davant seu un conjunt de reptes socioeconòmics de gran abast, derivats del desenvolupament del capi-
talisme i la globalització de l’economia, als quals també es pot fer front a través de l’educació, la innovació i 
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l’emprenedoria. No existeix una definició unívoca sobre educació emprenedora, però cada vegada més es reco-
neixen els avantatges individuals, socials i econòmics que es deriven de les definicions “àmplies” sobre l’educació 
emprenedora relacionades amb la capacitació de les persones per transformar les idees en accions.  

En aquest sentit, es tendeix a diferenciar entre les competències emprenedores (p.e. iniciativa personal, proactivi-
tat, autonomia, tenacitat, proactivitat, innovació, treball en equip, tolerància al risc, comunicació, etc.) i els conei-
xements tècnics necessaris per a l’inici i la pràctica de l’activitat emprenedora (p.e. economia, finances, gestió i 
planificació, mercat del treball, món dels negocis, marc regulatori, etc.). Una part com a mínim de les competènci-
es emprenedores es poden ensenyar i es pot fer entrenament transversal, en relació amb el conjunt de l’alumnat; 
alhora, els coneixements tècnics es poden ensenyar dins d’esquemes optatius, en funció dels interessos perso-
nals i professionals de l’alumnat. 

Els progressos assolits en l’àmbit de l’educació emprenedora a Europa són molt variats. Només una minoria de 
països han desenvolupat estratègies de manera coordinada i sobre la base d’un marc prèviament definit amb ob-
jectius i indicadors específics. L’educació emprenedora es desenvolupa en gran mesura encara actualment “de 
baix a dalt”, sobre la base de la iniciativa del professorat i els centres educatius. 

Per tal que l’educació emprenedora esdevingui una realitat a Europa, és fonamental entendre els centres esco-
lars, la comunitat educativa, la comunitat local i les parts interessades a nivell regional, estatal i europeu com a 
parts interrelacionades d’un mateix sistema. Des d’aquest punt de vista, l’emprenedoria és una característica in-
trínseca i estructural del centre escolar, de manera que tot l’alumnat hauria de tenir les mateixes oportunitats per 
desenvolupar competències emprenedores. 

L’impacte de l’educació emprenedora sobre les persones no està exempt de debats, ans tot el contrari. Hi ha un 
buit d’evidència empírica a l’entorn d’aquesta qüestió. Diversos estudis han posat de manifest l’existència d’una 
relació entre l’educació emprenedora i la necessitat de superació personal a través de la generació d’un focus in-
tern de control. En qualsevol cas, no s’ha de donar per descomptat que tot allò que es lliura sota la rúbrica 
d’educació emprenedora tindrà efectes beneficiosos. La capacitat dels programes d’educació en emprenedoria 
per obtenir resultats positius depèn de la qualitat i l’adequació dels programes. 

En aquest sentit, cal considerar el professorat com un agent fonamental en el desenvolupament de l’educació 
emprenedora. Malauradament, però, l’educació emprenedora pràcticament mai no forma part dels programes de 
formació inicial o contínua del professorat.  

FIGURA 4.    El professorat emprenedor. Característiques, accions i mesures de suport 

 

Font: elaboració pròpia a partir de CE (2011, p. 8). 

El nivell de desplegament de la formació en emprenedoria en els programes de formació inicial del professorat va-
ria considerablement en funció dels estats membres de la UE. A la major part dels països, la formació en empre-
nedoria del professorat consta com a una prioritat, però a la pràctica manquen aproximacions coherents amb 
aquest posicionament.  
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La formació contínua per al professorat esdevé un espai fonamental per al desenvolupament de l’educació em-
prenedora, però la seva concreció varia igualment d’un país a un altre: en alguns estats membres de la UE es 
tracta d’una obligació professional; en altres és opcional, però necessària per a la promoció (p.e. Espanya), men-
tre que en alguns països és completament opcional. La formació contínua del professorat en emprenedoria es 
podria aprofitar dins l’escola com una oportunitat més del procés a través del qual els centres busquen convertir-
se en institucions emprenedores.  

1.4.2. Educació emprenedora segons nivell educatiu6 

Educació primària7 

Pel que fa a l’educació primària, les dades disponibles posen de manifest que aproximadament dues terceres 
parts dels països europeus (o de les regions dins dels països europeus) consideren explícitament l’educació em-
prenedora en els seus documents estratègics i/o plans d’acció i, al mateix temps, en fan una incorporació curricu-
lar transversal. 

Aquest seria el cas d’Espanya i Catalunya, on l’educació emprenedora a l’educació primària no s’articula mitjan-
çant continguts o assignatures específiques, sinó que forma part dels valors i les competències horitzontals que 
es desenvolupen a través de totes les assignatures i de les activitats d’aprenentatge. 

Educació secundària obligatòria8 

En relació amb l’educació secundària obligatòria, les referències explícites a l’educació emprenedora en els do-
cuments estratègics i/o els plans d’acció són molt freqüents, més que en el cas de l’educació primària. Les apro-
ximacions transversals curriculars al món de l’emprenedoria estan tan esteses com les incorporacions a través 
d’assignatures específiques, i a la major part dels països conviuen tots dos models, tal com succeeix a Espanya i 
Catalunya.  

La Generalitat de Catalunya va aprovar al mes de novembre del 2011 el Pla Catalunya, escola d’emprenedors, 
que pretén impulsar l’educació emprenedora en totes les etapes educatives (infantil i primària, secundària, forma-
ció professional i batxillerat) mitjançant una bateria de mesures. En concret, pel que fa a l’etapa de secundària, el 
Govern va introduir una assignatura optativa d’orientació professional i iniciativa emprenedora al segon cicle de 
l’ESO. 

Educació secundària postobligatòria9 

Tots els països europeus fan referències explícites a l’educació emprenedora en els documents estratègics i/o 
plans d’acció dels nivells corresponents a l’educació secundària postobligatòria. L’aproximació transversal curricu-
lar està tan estesa com a l’educació secundària obligatòria. Allò més destacable és el nombre elevat de països 
europeus en què es dóna una combinació de models d’integració: transversalitat curricular i inclusió en assignatu-
res optatives (p.e. Espanya i Catalunya) o en assignatures obligatòries, depenent de cada cas. 

                                                        
6 La divisió del subapartat segons nivell educatiu s’ha fet en funció de la disponibilitat i ordenació de la informació que apareix publicada en les fonts se-

cundàries. Per aquest motiu hi ha un epígraf (“Educació secundària postobligatòria”) que agrupa bàsicament el batxillerat i els cicles formatius de grau mit-
jà, d’una banda, un epígraf (“Formació professional inicial”) que agrupa bàsicament els cicles formatius de grau mitjà (corresponents a l’educació secundà-
ria postobligatòria) i els cicles formatius de grau superior (corresponents a l’educació postobligatòria no universitària), i un epígraf sobre “Estudis universita-
ris”. 
7 Les publicacions de la CE fan servir el sistema de classificació ISCED a l’hora de referir-se als diferents nivells educatius des d’una perspectiva compara-

tiva internacional. Per motius pràctics relacionats amb la comprensió del text, en aquest Informe es tradueix la taxonomia ISCED als nivells educatius cor-
responents al sistema educatiu català. Sota l’etiqueta “Educació primària” es fa referència al nivell ISCED 1, que considera la següent categoria principal 
d’ensenyament: educació primària obligatòria (de 6 a 11 anys d’edat teòrica). 
8 Sota l’etiqueta “Educació secundària obligatòria” es fa referència al nivell ISCED 2, que considera la següent categoria principal d’ensenyament: Educa-

ció secundària obligatòria (ESO, de 12 a 16 anys d’edat teòrica). 
9 Sota l’etiqueta “Educació secundària postobligatòria” es fa referència al nivell ISCED 3, que considera les següents categories principals d’ensenyament: 

batxillerat, cicles formatius de grau mitjà de formació professional, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà, ensenyaments esportius de 
grau mitjà, Programa de qualificació professional inicial (PQPI), i curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior. 
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Formació professional inicial10 

Pel que fa concretament a la formació professional inicial, l’educació emprenedora és particularment rellevant, 
atesa l’orientació específica d’aquesta formació envers la inserció de l’alumnat en el món del treball. L’educació 
emprenedora ja s’inclou de manera explícita en els currículums estatals de la major part dels països europeus. En 
alguns estats membres de la UE com Espanya, Estònia i Polònia l’educació emprenedora és obligatòria en aquest 
nivell educatiu 

Tanmateix, la CE reporta que, en termes generals, l’emprenedoria no està inclosa transversalment en moltes acti-
vitats d’aprenentatge; la participació de l’alumnat és limitada; els mètodes d’ensenyament no són els més efici-
ents; l’element pràctic de l’educació emprenedora és relativament absent; el professorat no és del tot competent 
en aquest àmbit i/o les persones emprenedores i empresàries no estan suficientment implicades en l’educació 
emprenedora. 

Estudis universitaris11 

El procés de Bolonya pot representar un revulsiu de cara al desenvolupament de l’educació emprenedora en 
l’àmbit universitari. La demanda d’educació emprenedora a la universitat és una tendència creixent a Europa, però 
posa de manifest una mancança de recursos tècnics, humans i de finançament que ha posicionat històricament el 
vell continent per sota dels Estats Units d’Amèrica en aspectes com l’experiència acumulada, l’orientació al crei-
xement, la institucionalització de l’emprenedoria a la universitat, l’aprenentatge multidisciplinari, i els vincles entre 
l’acadèmic i els negocis.  

 Així, per a l’OCDE l’educació emprenedora no està suficientment integrada en els documents estratègics i/o 
plans d’acció, com tampoc en el conjunt dels processos d’ensenyament i aprenentatge de les institucions uni-
versitàries: l’educació emprenedora s’ofereix normalment com a opció i no està present en molts departa-
ments. També destaca la mancança d’una massa crítica de professorat expert en emprenedoria a moltes uni-
versitats europees.  

 En relació amb el finançament, la major part dels programes públics destinats al foment de l’educació empre-
nedora i l’emprenedoria universitària a la UE comencen a funcionar després de l’expressió de la necessitat i 
finalitzen abans d’haver generat l’impacte necessari.  

 Quant a la col·laboració entre disciplines i/o departaments universitaris, es constata que l’organització interna 
i les estructures institucionals universitàries dificulten el desenvolupament d’aproximacions curriculars flexi-
bles i interdisciplinàries, així com la mobilitat per part del professorat i l’alumnat.  

 Finalment, pel que fa a la creació d’spin-offs a les institucions científiques i tecnològiques, es constata que les 
universitats europees proporcionen una formació de qualitat molt elevada en el terreny de les enginyeries, la 
tecnologia i la ciència, però, en canvi, la comercialització de l’I+D+i es troba en les beceroles. Cal assenyalar, 
els esforços fets per la universitat espanyola de cara a la creació d’empreses basades en aquesta transferèn-
cia de coneixements. Tal com reconeix la CE, moltes institucions han desenvolupat programes de detecció i 
contractació de persones emprenedores, amb estructures paral·leles de suport per al desenvolupament 
d’idees en negocis viables d’ençà l’any 2008. 

Formació professional per a l’ocupació12 

La formació professional per a l’ocupació ha experimentat al llarg dels darrers anys un canvi d’enfocament a favor 
de l’educació emprenedora centrada en la creació d’empreses i l’autoocupació. A Espanya, la formació professio-
nal per a l’ocupació depèn del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i s’emmarca en l’Estratègia espanyola 
d’ocupació 2012-2014 (EEE), que defineix els referents per a les actuacions en matèria de polítiques actives 
d’ocupació (PAO).  

                                                        
10 Sota l’etiqueta “Formació professional inicial” d’aquest epígraf es fa referència a la formació professional proporcionada en el sistema educatiu formal 

corresponent als nivells ISCED 3 (educació secundària postobligatòria, concretament: cicles formatius de grau mitjà de formació professional, cicles forma-
tius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà, ensenyaments esportius de grau mitjà, Programa de qualificació professional inicial (PQPI) i curs de prepara-
ció de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior) i ISCED 4 (ensenyament postsecundari no universitari: cicles formatius de grau superior de 
formació professional, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior i ensenyaments esportius de grau superior). 
11Sota l’etiqueta “Estudis universitaris” es fa referència als nivells ISCED 4 i 5, que considera les següents categories principals d’ensenyament: primer ci-

cle d’educació universitària (educació universitària de primer, segon i tercer grau; màster oficial) i segon cicle de l’educació universitària (condueix a una 
qualificació d’investigació avançada). 
12 Aquest epígraf ha estat elaborat per Ana Punyet, Fundació BCN Formació Professional, i se centra en la descripció de la relació entre la formació pro-

fessional per a l’ocupació i l’emprenedoria en l’àmbit territorial de Catalunya. 
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Sobre la base de l’EEE, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) desenvolupa el Pla general d’ocupació de Ca-
talunya – Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020 i articula un conjunt d’accions que contemplen totes les 
fases del procés de creació d’empreses en col·laboració amb la Xarxa Ocupacional integrada pels ens locals, les 
oficines d’ocupació i els centres d’innovació i de formació professional. Alhora, cal esmentar l’existència de pro-
grames de foment de l’emprenedoria des de les administracions locals i els organismes territorials en l’àmbit del 
desenvolupament local, així com l’existència de programes i iniciatives adreçades a les persones que volen iniciar 
el seu negoci, però que no depenen directament de l’Administració. 

1.5. Polítiques d’emprenedoria 

El foment i suport de l’emprenedoria ha rebut l’atenció en els últims anys tant del sector públic com del privat, i 
amb més intensitat com a conseqüència de l’allargament de la crisi econòmica i financera i dels seus efectes so-
bre l’ocupació, atès que en alguns casos l’emprenedoria s’ha vist com una solució als problemes socioeconòmics 
del país. Com a conseqüència, s’ha anat generant una oferta de serveis de tot tipus, tant des d’instàncies públi-
ques com privades. L’Observatori de la PYME (2010) va posar de manifest l’atomització de les iniciatives, així 
com que existeixen uns quants serveis recurrents oferts per la gran majoria d’organismes i entitats. D’altra banda, 
s’assenyala que les iniciatives se centren en un públic general i que, com a molt, es poden diferenciar actuacions 
de suport a projectes tecnològics o d’alt component innovador.  

D’acord amb el repàs de la literatura especialitzada, es pot concloure que les mesures de suport de 
l’emprenedoria es concentren en l’etapa de creació de l’empresa, mentre que la fase de consolidació tradicional-
ment ha tingut menys atenció, encara que el suport en aquesta fase és molt necessari per evitar el tancament 
elevat d’empreses en els seus primers anys de funcionament. Així mateix, les mesures de foment de la cultura 
emprenedora tampoc han tingut tant de pes com les destinades a les persones que ja han pres la decisió de crear 
una empresa, situació que no es correspon amb la realitat de Catalunya, en la que no existeix encara una cultura 
emprenedora sòlida.   

La necessitat de promoció i suport a l’emprenedoria ha calat intensament en les institucions europees. L’any 
2008, s’adopta l’Small Business Act (SBA), la qual proporciona un marc polític de referència per a les petites i mit-
janes empreses a la Unió Europea i es basa en el principi de “pensar primer a petita escala”. El gener del 2013, la 
Comissió adopta el Pla d’acció sobre emprenedoria 2020 per impulsar l’emprenedoria a Europa. En l’àmbit esta-
tal, cal fer referència a l’aprovació, el setembre del 2013, de la Llei de suport als emprenedors i la seva internacio-
nalització, que estableix mesures per fomentar la cultura emprenedora i facilitar l’inici de l’activitat empresarial, in-
centius fiscals i en matèria de la Seguretat Social, mesures de suport al finançament i per facilitar el creixement i 
desenvolupament dels projectes empresarials, així com la seva internacionalització. D’altra banda, el Govern de la 
Generalitat preveu impulsar el Programa Catalunya emprèn, per tal de simplificar la creació d’empreses i fer-ne 
l’acompanyament, suprimir barreres estructurals, fomentar l’autoemprenedoria i la reemprenedoria i facilitar la 
connexió entre emprenedors i inversors. 

1.5.1. Foment de la cultura emprenedora 

Les mesures de foment de la cultura emprenedora que s’inclouen en aquest apartat són aquelles que tenen com 
a finalitat l’estímul de l’esperit emprenedor, el foment del reconeixement i el suport social de l’activitat emprenedo-
ra, així com les destinades a combatre “l’estigma del fracàs” davant d’una experiència empresarial fallida. 

Les mesures per fomentar l’esperit emprenedor són les destinades a estimular la iniciativa privada en la creació 
de noves empreses; es localitzen en les primeres etapes de la cadena de l’emprenedoria i poden incidir, d’una 
banda, en la decisió d’emprendre i, de l’altra, en la gestació de la idea. Les mesures per fomentar el reconeixe-
ment i suport social de l’activitat emprenedora estan destinades a posar en valor el fet d’emprendre entre la po-
blació. Finalment, les mesures per combatre “l’estigma del fracàs” són les orientades al canvi de percepció de les 
pròpies persones emprenedores i de l’opinió pública en relació amb una experiència empresarial fallida. 
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TAULA 2.   Mesures de foment de la cultura emprenedora 

Mesures per fomen-
tar l’esperit empre-
nedor 

Mesures desti-
nades a la deci-
sió d’emprendre 

1. Campanyes per a la difusió de l’emprenedoria 

2. Casos d’èxit 

3. Entrevistes i anàlisis d’experiències empresarials 

4. Test d’actituds emprenedores 

5. Tallers de creativitat i de generació d’idees 

6. Borses d’idees i taulers d’ofertes i demandes 

7. Publicacions 

Mesures desti-
nades a la ges-
tació de la idea 

1. Instruments d’anàlisi de la viabilitat del projecte 

2. Tallers per a l’adquisició d’habilitats i eines 

3. Instruments per a la detecció d’oportunitats de negoci 

4. Estudis de mercat 

5. Jornades i informes sectorials 

6. Tallers de vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva 

Mesures per fomentar el reconeixement i 
suport social a l’emprenedoria 

1. Premis i concursos d’idees i projectes 

2. Campanyes en premsa, TV, ràdio, entorns 2.0 o mitjançant 
l’edició de materials (fulletons, vídeos, quaderns, etc.) 

4.1.3. Mesures destinades a reduir 
“l’estigma del fracàs” 

1. Campanyes d’informació 

2. Mesures per reduir les conseqüències del “fracàs”. 

Font: elaboració pròpia. 

Tanca aquest apartat un recull de les mesures actives a Catalunya l’any 2013. Aquest llistat, que es repeteix al 
llarg de tot el capítol 6, inclou tant les ajudes a les fases inicials de l’activitat com a les fases posteriors de conso-
lidació i creixement. L’àmbit territorial de les ajudes és tot Catalunya i només es recullen aquelles mesures que 
tenen un cost inexistent o molt baix per als seus destinataris, atès que l’ens promotor ha de ser una entitat pública 
o sense ànim de lucre.  

1.5.2. Foment de l’activitat emprenedora 

Les mesures de foment de l’activitat emprenedora que s’inclouen en aquest apartat són les destinades a facilitar 
la creació, consolidació i creixement dels projectes emprenedors, així com aquelles que tenen com a objectiu que 
els emprenedors puguin reemprendre davant una experiència professional fallida. S’inclouen referències concre-
tes a les mesures que donen suport específic a l’emprenedoria en l’àmbit de la innovació tecnològica i a 
l’emprenedoria social, les quals es poden incloure en alguna de les categories generals de classificació que s’han 
fet servir en aquest apartat, d’acord amb la taula següent:   

TAULA 3.   Mesures de foment de l’activitat emprenedora 

 1. Simplificació administrativa 

Mesures per facilitar l’accés i 
l’exercici de l’activitat emprenedora i 
per a la simplificació administrativa 

2. Informació, assessorament i suport tècnic 

3. Mesures en l’àmbit fiscal, laboral i de la Seguretat Social 

4. Atracció del talent 

Mesures de suport al finançament de 
la iniciativa emprenedora 

1. Crèdit bancari 

2. Finançament amb suport públic 

3. Àngels inversors 

4. Capital risc 

5. Altres (capitalització de l’atur i crowdfunding) 
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Mesures per reemprendre 

1. Mesures en l’àmbit de la insolvència i de suport a les empreses en 
dificultats 

2. Suport per a un nou començament 

3. Suport per a la transmissió d’empreses 

Mesures de suport a l’emprenedoria 
en l’àmbit de la innovació tecnològica 

Mesures específiques. Es poden incloure en alguna de les categories gene-
rals de classificació 

Mesures de suport a l’emprenedoria 
social 

Mesures específiques. Es poden incloure en alguna de les categories gene-
rals de classificació 

Font: elaboració pròpia. 

1.6. Consideracions i recomanacions 

El CTESC, a partir de l’Informe elaborat, vol posar de manifest un seguit de consideracions i recomanacions al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal d’assessorar-lo en la configuració de l’acció pública en l’àmbit de 
l’emprenedoria. 

El CTESC és conscient que algunes de les recomanacions afecten matèries que no són competència de la Gene-
ralitat, si bé considera que aquest fet no és un impediment a l’hora de formular-les, atesa la capacitat del Govern 
de negociar amb altres administracions la possibilitat d’implementar-les, així com atesa la seva capacitat 
d’influència en el desenvolupament de noves iniciatives que incorporin l’esperit de les propostes d’aquest docu-
ment.  

Què entenem per emprenedoria? 

L’Informe es basa en la definició operativa del projecte Global Entrepreneurship Monitor (GEM) segons la qual 
una iniciativa emprenedora és “aquell negoci o activitat empresarial, incloent l’autoocupació, que es posa en mar-
xa en qualsevol sector i que no sobrepassa els 42 mesos de vida”. Aquesta definició es fonamenta en el resultat 
de la iniciativa o actitud emprenedora, sense distingir la forma jurídica que s’adopti, i inclou expressament 
l’autoocupació, opció per la qual es decanten molts emprenedors (individuals i col·lectius) per iniciar una activitat 
al nostre país. 

Cal tenir en compte que en el concepte d’emprenedoria conviuen diversos tipus d’iniciatives empresarials amb un 
impacte econòmic i social molt diferenciat. És important no confondre ni globalitzar realitats molt diferents com 
són les persones que emprenen per oportunitat i les persones que ho fan per necessitat, ja sigui perquè estan a 
l’atur o com a resposta a una modificació de la relació laboral, que esdevé mercantil.  

Així mateix, l’Informe recull la definició de “sentit de la iniciativa i esperit d’empresa” de la Recomanac ió sobre les 
competències clau per a l’aprenentatge permanent, del Parlament Europeu i el Consell, entesa com aquella “habi-
litat de la persona de transformar les idees en actes”, atesa la seva vinculació amb la concepció del que ha de ser 
l’educació emprenedora, analitzada abastament a l’Informe, i reflex de la importància que atorga el CTESC a la 
formació. 

Aquest concepte es relaciona amb “la creativitat, la innovació, l’assumpció de riscos, així com amb l’habilitat de 
planificar i gestionar projectes per tal d’assolir objectius”. És per tant una competència transversal, independent-
ment que acabi aplicant-se en la creació, consolidació i creixement d’una activitat empresarial pròpia. Aquestes 
habilitats són també bàsiques per a aquell empresari que reinventa el seu negoci per mantenir-lo, perquè trans-
forma les idees en actes. 

Malgrat això, cal també tenir en compte que el concepte d’emprenedor no es pot limitar a ser un sinònim 
d’empresari, sinó que també cal reconèixer que les persones que treballen per compte d’altri poden tenir una acti-
tud emprenedora. 

El perfil de l’emprenedor a Catalunya 

Tal com s’apunta a l’Informe, el perfil majoritari de l’emprenedor a Catalunya és un home, de 40 anys de mitjana, 
de nacionalitat espanyola, autònom sense assalariats, amb un nivell d’estudis mitjà-alt (educació secundària 
postobligatòria o universitària) i que opera principalment en el sector serveis. Les dades mostren que aquest perfil 
cada vegada és més qualificat: creix el pes dels nous emprenedors amb estudis secundaris postobligatoris i estu-
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dis superiors. Alhora, segons les darreres dades del GEM Catalunya 2012 el perfil d’empresa tendeix a ser cada 
vegada més innovador i amb més intensitat tecnològica.  

De la pluralitat de fonts per mesurar l’emprenedoria i tenint en compte les virtuts i mancances de cadascuna 
d’elles, es pot destacar l’indicador que elabora el GEM, atès que permet la comparació internacional en participar 
més de 80 països en aquest projecte. Així, els darrers anys, es detecta un creixement de la iniciativa emprenedo-
ra a Catalunya, amb una taxa d’activitat emprenedora del 7,88% l’any 2013, però encara inferior a la taxa del 
2007, quan fou del 8,39%. D’altra banda, cal destacar que, si bé la creació d’empreses és superior als darrers 
anys, també se’n destrueixen més, situació a la qual cal prestar atenció i analitzar-ne els motius, fet que ha de re-
percutir en l’acció pública en aquest àmbit.  

És remarcable que, malgrat l’actual context socioeconòmic, on destaca l’alt nivell d’atur, l’emprenedoria per opor-
tunitat és superior a la de necessitat, si bé aquesta darrera creix amb força l’any 2011 i 2012. Les dades també re-
flecteixen que la majoria d’emprenedors no tenen assalariats, i precisament els que sí en tenen davallen de mane-
ra més intensa, fet que comporta una accentuació de l’atomització de l’emprenedoria. Per últim, el CTESC desta-
ca que les dades semblen apuntar una certa millora de la percepció i el reconeixement social de l’empresari. 

Els factors clau que condicionen l’activitat emprenedora 

El primer factor i el més obvi són les mateixes persones emprenedores. Hi ha trets de personalitat, coneixe-
ments i habilitats individuals que afavoreixen la decisió d’emprendre, com són la motivació per a l’assoliment d’un 
objectiu, l’autonomia, l’obertura, la propensió al risc, l’autoestima i l’adaptabilitat, entre d’altres. Característiques 
totes elles que s’interrelacionen amb les adquirides en el procés de socialització, on el focus se centra en la influ-
ència de l’entorn i on destaca el paper de la formació, de la família i de les relacions socials properes. 

Un segon factor és la cultura empresarial i emprenedora, o dit d’altra manera, la importància d’un context social 
on les conductes empresarials són estimulades. En aquest punt, els experts confirmen que a Espanya les normes 
socials i culturals no es perceben com a adequades per impulsar l’adquisició de valors emprenedors en la pobla-
ció. Encara està pendent fomentar de forma clara i contundent el prestigi i el reconeixement social de les perso-
nes emprenedores, una menor aversió al risc i al fracàs – que n’eviti l’estigmatització – i, en darrer terme, que 
n’estimuli la creativitat i la innovació.  

Malgrat això, un fet diferencial de la societat catalana ha estat, al llarg dels darrers segles, el seu dinamisme i la 
seva iniciativa emprenedora. Aquesta tradició continua arrelada en molts sectors de la nostra societat i pot tenir 
efectes molt positius estimular-la i expandir-la. 

Tenint en compte aquestes consideracions, el CTESC recomana que... 

1. Cal buscar una nova relació entre l’Administració pública i les empreses basada en la confiança i la lleialtat i, per 
tant, cal canviar el discurs del control i la sanció pel de l’ajuda i la col·laboració mútua, amb la finalitat de crear una 
cultura favorable a l’emprenedoria i alhora prestar un servei públic de qualitat i adaptat a les necessitats del territo-
ri. 

2. Cal seguir treballant en accions de revaloració de l’emprenedoria entre la ciutadania, per poder atraure i transfor-
mar el talent en idees. 

L’accés al finançament és el tercer factor, un element essencial per a l’activitat emprenedora en totes les etapes. 
Especialment evident és la seva influència en la fase de creació, si bé també pot constituir un obstacle clau a 
l’hora de consolidar i fer créixer les empreses.  

Els recursos econòmics necessaris s’obtenen mitjançant dues vies de finançament: el propi (estalvis o crèdits 
personals, de familiars o d’amics) i l’extern (crèdits oficials o privats de durada limitada i amb pagament 
d’interessos o bé vies alternatives, com els àngels inversors o el capital risc en fases més avançades).  

El finançament propi és molt utilitzat en la creació de petites empreses i, especialment, en els casos 
d’autoocupació. Així, a Catalunya, les persones emprenedores aporten, com a mitjana, dues terceres parts del 
capital necessari per crear un negoci, i un 25% s’autofinancen al 100%.  

Quant al finançament extern, en l’actual context de greu crisi econòmica, el sector bancari està actuant de forma 
molt restrictiva en la concessió de crèdits. Independentment de la crisi, la CPAC (Fundació Privada per a la Pro-
moció de l’Autoocupació de Catalunya) constata que el finançament a emprenedors i microempreses no resulta 
atractiu per als bancs, atès que suposa uns costos per transacció molt similars a les operacions de major dimen-
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sió i, en canvi, s’obtenen uns marges de benefici molt petits, a més que els riscos són superiors a les operacions 
amb empreses mitjanes i grans. Així mateix, els seus protocols fan que el procés de valoració de viabilitat dels 
plans d’empresa s’allargui en excés.  

Els sistemes alternatius de finançament poden ser la clau per suplir aquestes restriccions. En aquesta línia, 
s’haurien de potenciar altres formes de finançament que en molts casos tenen un clar marge de creixement, com 
són el capital risc, els àngels inversors, la banca ètica, les cooperatives de serveis financers o el crowdfunding.  

Igualment, és molt recomanable que l’Administració aposti per l’establiment de mecanismes de finançament per a 
l’arrencada i el creixement de les empreses. L’instrument de la subvenció sembla més idoni en l’àmbit de projec-
tes amb un component molt elevat de recerca i innovació, ja que molts cops es converteix en l’única via per al fi-
nançament d’aquests tipus de projectes, atès l’alt import de la inversió per concretar-lo. És remarcable 
l’experiència canadenca recollida a l’Informe, el Seed Capital Connexion Program for Young Entrepreneurs, en 
què destaca l’oferiment de préstecs personals fins a 15.000 dòlars sense garantia per retornar en condicions be-
neficioses, entre d’altres mesures.  

En aquest context, el CTESC recomana que... 

3. Cal garantir que el finançament arribi a l’economia productiva; per això és necessari construir un sistema català de 
microcrèdits i de microfinances, no només per als inicis d’activitat sinó també per a la consolidació i el creixement 
de les activitats econòmiques. 

4. Caldria incentivar la inversió productiva amb estímuls fiscals, molt més favorablement que la inversió financera. 

5. Es considera necessari impulsar una fiscalitat atractiva per als sistemes alternatius de finançament. En aquest 
sentit el CTESC proposa: 

- Incrementar fins als 150.000 euros anuals per inversió en noves empreses sobre la qual aplicar la deducció del 
20% en la quota estatal de l’IRPF que preveu la Llei 14/2013 de suport als emprenedors. 

- Aplicar una deducció per inversions en projectes d’emprenedoria també als projectes de treball autònom. 

- El règim fiscal aplicable als àngels inversors hauria de ser similar al de les societats de capital risc.  

- En l’impost de societats caldria ampliar la deducció per reinversió dels beneficis en la pròpia empresa a altres ti-
pus d’inversió, com ara en l’actiu circulant, atès que, d’acord amb la Llei 14/2013 de suport als emprenedors, 
aquesta deducció es limita a la inversió a elements nous de l’immobilitzat material o a inversions immobiliàries vin-
culades a l’activitat econòmica.  

6. A la pràctica la capitalització de l’atur ha esdevingut una de les principals fonts per facilitar el finançament neces-
sari per endegar nous projectes emprenedors. Tanmateix, amb caràcter general i en el moment de redacció 
d’aquest Informe, la norma estableix una limitació de l’import màxim que es pot percebre del 60%, si bé preveu 
l’ampliació al 100% per als homes menors de 30 anys i les dones menors de 35 anys. El CTESC considera que, si 
es justifica com a inversió necessària per iniciar l’activitat, l’import màxim que cal percebre hauria de ser del 100% 
en tots els casos. Atesa la manca de competències de la Generalitat en la configuració d’aquest dret, el CTESC 
proposa que es prevegi l’ajuda complementària fins al 100% quan s’hagi capitalitzat la prestació d’atur, tal com es 
fa al País Basc.  

7. Són encertades les fórmules previstes que permeten compatibilitzar la percepció de la prestació d’atur amb el tre-
ball per compte propi. Per aquest motiu, es considera que l’actual mesura establerta per al col·lectiu de persones 
menors de 30 anys, sense treballadors/ores a càrrec i amb un màxim de 270 dies, caldria fer-la extensiva al con-
junt de persones que desitgin endegar una activitat per compte propi.  

8. La prestació d’ajuts públics ha d’anar molt orientada a resultats, a fi que els recursos públics es destinin amb més 
intensitat a aquells projectes que presenten millors expectatives de creació de riquesa i d’ocupació. 

Un quart factor és el marc legal i regulatori. En aquest sentit té una importància significativa la regulació de la fa-
llida; la seguretat, la salut i el medi ambient; la reglamentació dels productes i serveis; el mercat de treball; la se-
guretat social i sanitària; el marc fiscal d’ingressos i d’herències i, finalment, el marc financer i empresarial. A 
l’Informe s’han incorporat dues experiències franceses: d’una banda, el règim jurídic especial de l’autoemprenedor 
i, de l’altra, les cooperatives d’activitat i ocupació.  

No hi ha dubte que el marc regulatori és particularment important a l’inici de l’activitat, atès que en la seva primera 
fase de vida les petites empreses sovint són febles i necessiten suport i protecció per poder competir adequada-
ment en el mercat. La legislació, sovint, es focalitza en les necessitats i els requeriments exigibles a les empreses 
grans però no pas en les petites, que són les majoritàries a Catalunya, atès que l’1 de gener del 2013 el 99,7% de 
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les empreses amb activitat al territori són pimes i d’elles el 54,7% són autònoms sense assalariats (Idescat a partir 
del DIRCE, 2013). Aquesta realitat afavoreix la percepció majoritària dels emprenedors que l’Administració és un 
obstacle i no un suport. 

Per aquests motius el CTESC recomana que... 

9. Tot i algunes millores implementades, cal abaratir els costos que suposa iniciar una activitat econòmica. En aquest 
sentit, el CTESC proposa: 

- Activar una exempció d’impostos durant el primer any d’activitat.  

- Establir bonificacions a les quotes de la Seguretat Social dels emprenedors fins que disposin d’uns ingressos mí-
nims.  

- Establir una moratòria dels dos primers anys de les llicències municipals, en la línia del tractament que rep 
l’autoemprenedor a l’Estat francès.  

10. Dissenyar un nou sistema de cotització a la Seguretat Social per a treballadors autònoms persones físiques així 
com cooperatives, que impliqui cotitzar en funció dels guanys reals de l’activitat econòmica desenvolupada. 

11. Cal agilitar el desenvolupament reglamentari de la cotització a temps parcial del RETA. 

12. Tot i que la mesura prevista en la Llei 14/2013 de suport a l’emprenedor sobre el règim especial d’IVA de caixa pot 
resultar positiva, el CTESC tem que la seva complexitat faci que molt poques empreses optin per aquesta via i, 
per tant, el seu recorregut sigui mínim. Conseqüentment, cal treballar per buscar noves fórmules més eficients per 
tal que la gestió de l’IVA no impliqui una càrrega econòmica i de gestió excessiva per als emprenedors.  

13. Per tal de facilitar el compliment del marc legal i regulatori, cal que l’Administració estableixi mecanismes per fer-lo 
més accessible i comprensible.  

14. Cal legislar o, en el seu defecte, adaptar la normativa, en funció de la gran majoria del teixit empresarial dels país: 
pimes, microempreses i autònoms. Així, cal facilitar els processos participatius de les microempreses i pimes a 
l’hora de revisar la normativa que els afecta. En aquesta línia, es podria prendre nota de les mesures de la Small 
Business Act que preveu el principi think small first.  

15. Cal introduir mecanismes de protecció social per tal de facilitar la transició de les persones treballadores cap a 
l’emprenedoria, atès que l’actual marc de protecció social, a diferència d’altres models com l’austríac, no incentiva 
prou aquestes transicions.  

16. L’emprenedoria social no només ha de ser objecte de la política de suport a l’emprenedoria general, sinó que cal 
establir un marc legal específic per als projectes col·lectius que tinguin aquesta finalitat social per tal de facilitar la 
seva activitat. 

I, per últim, com a cinquè factor, cal tenir en compte les condicions del mercat i del marc tecnològic i innova-
dor. Aquí es remarquen elements com el desenvolupament econòmic, la globalització de l’activitat emprenedora i 
el marc tecnològic i innovador.  

És important recordar que la innovació és necessària en tots els projectes, no exclusivament en els tecnològics, 
però, malauradament, no és comú trobar-la en molts dels projectes d’emprenedoria que s’enceten al nostre país. 

Tot i això, Catalunya està dotada d’estructures empresarials i de generació de coneixement (universitats, parcs 
tecnològics, centres de recerca) de primer ordre que haurien d’afavorir la transferència tecnològica i l’aparició 
d’iniciatives emprenedores en sectors d’elevat valor afegit.  

La internacionalització és una de les estratègies clau per afavorir la consolidació de bona part de les empreses. 
En el cas de projectes molt orientats al mercat local o que treballen amb productes de proximitat, la internaciona-
lització s’ha d’entendre com una manera de potenciar la innovació i la creativitat amb el coneixement d’altres ex-
periències.  

En aquest àmbit el CTESC recomana que... 

17. Cal impulsar encara més la tercera missió de la universitat; és a dir, la transferència de tecnologia i coneixement a 
l’entorn econòmic i social. Concretament, s’haurien d’explotar els marges de millora localitzats en les modalitats de 
transferència science push: la cobertura econòmica de les oficines de transferència durant la fase de “prova de 
concepte”, el pas del coneixement a la propietat industrial, la generació de patents i la disponibilitat de capital – 
risc per al creixement de les spin – off.  
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18. Cal promoure el contacte entre les universitats i les empreses (sobretot les micro, les petites i les mitjanes) per fa-
cilitar un millor encaix entre les necessitats del sector productiu, la realitat del territori i l’activitat i la recerca univer-
sitària, tant en l’àmbit de la formació dels professionals com en la transferència de coneixement. 

El procés d’emprendre 

El procés d’emprendre s’entén com el pas de la idea a la producció del bé o servei previst en el projecte. 
L’Informe distingeix en aquest procés tres etapes diferenciades: 

a) La gestació de la idea i del projecte, etapa incipient del cicle que comprèn la percepció de les oportunitats 
de negoci i la motivació per emprendre.  

b) La creació del projecte emprenedor. La transformació de la idea en actes està marcada per diverses fites, 
essent les més rellevants l’elecció de la forma jurídica; l’obtenció de recursos financers; la composició de 
l’equip humà; l’elaboració del pla d’empresa i la tramitació i gestió de l’inici de l’activitat.  

A Espanya el nombre de tràmits i obligacions que han de complir les persones emprenedores, bé sigui a l’inici 
de l’activitat o al llarg del seu exercici, és molt elevat. A l’Informe Doing Business 2014 de l’OCDE, de les 189 
economies analitzades, Espanya ocupa la posició 52 de les economies segons la facilitat per endegar nego-
cis, lluny de països com Singapur, Hong Kong, Nova Zelanda, Estats Units o Dinamarca, que ocupen els cinc 
primers llocs del rànquing. Precisament, en l’àrea específica d’obertura d’empreses, Espanya es troba a la 
cua del rànquing, en la posició 142.  

Hi ha evidències empíriques que mostren que el nombre de procediments exigits per iniciar els projectes te-
nen un impacte negatiu sobre la creació de noves empreses. 

La constitució d’empreses està afectada pels tràmits que cal realitzar amb les tres administracions (estatal, 
autonòmica i local), fet que comporta que es puguin allargar els terminis i que els criteris entre elles puguin 
ser dispars. Els darrers anys els diferents governs han promogut programes per reduir aquests tràmits, però 
tot i així, segueix sent necessari un avenç en la simplificació administrativa, entesa de forma integral i des del 
conjunt de les administracions públiques.  

En l’Informe es destaca que el temps necessari per obtenir la llicència municipal d’obertura de locals endarre-
reix l’inici de l’activitat econòmica i genera un greuge econòmic significatiu, ateses les despeses fixes que te-
nen lloc amb independència de la data d’obertura del local. De tota manera, cal dir que s’ha intentat solucio-
nar aquesta problemàtica específica amb la regulació de l’anomenada “llicència exprés”. 

Tampoc no es pot obviar que s’ha millorat el conjunt del procés, ja que actualment es disposa de múltiples 
serveis d’assessorament, de l’ajuda dels punts d’atenció a l’emprenedoria (PAE) en la tramitació i gestió de la 
documentació, i és habitual obtenir l’alta com a autònom en 24 hores, malgrat que la constitució jurídica es 
pot perllongar una mitjana de 15 dies, atesa la necessitat d’inscriure’s en el Registre Mercantil. 

D’altra banda, en l’Informe es destaca la importància d’elaborar el pla d’empresa, que marcarà en gran mesu-
ra l’èxit del projecte. També s’ha fet especial esment de l’equip humà, condicionat especialment pel context 
actual de canvis en les tendències tecnològiques i de mercat. És precisament per això que cal que hi hagi un 
equip –sempre que no sigui una iniciativa d’autoocupació- ben estructurat i multidisciplinar perquè realment 
sigui competitiu. 

En aquest àmbit el CTESC fa les següents recomanacions: 

19. Quant a la tramitació d’inici d’activitat a l’àmbit local, es recomana harmonitzar i agilitar els tràmits perquè les lli-
cències municipals no suposin una despesa excessiva quan encara no s’han generat ingressos i un endarreriment 
innecessari en l’obertura del negoci. 

20. D’altra banda, cal accelerar el procés de simplificació administrativa en la normativa sectorial, tant d’àmbit auto-
nòmic com local, substituint el règim d’autorització i llicència administrativa pel de declaració responsable i comu-
nicació prèvia en els casos en què sigui possible, de conformitat amb la regulació general d’aquests sistemes, 
preveient els mecanismes de verificació i inspecció necessaris. 

21. Cal apostar per una veritable finestreta única i un únic expedient per iniciativa que serveixi per a tot el cicle de vida 
del projecte, tal com té previst la Finestreta Única Empresarial (FUE).  
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22. La finestreta única, a més de ser virtual i/o de poder rebre visites presencials, ha d’incorporar un servei telefònic 
de l’estil del 012 per poder atendre consultes puntuals de les persones emprenedores i empresàries. 

23. Cal seguir impulsant la tasca de les incubadores, que faciliten considerablement l’impuls de nous projectes.  

24. Cal incentivar el paper de les empreses consolidades en el suport a les noves iniciatives empresarials establint 
programes d’incubació, acceleració o inversió com a complement a la seva estratègia corporativa. 

25. Quant a la configuració de l’equip humà, es valoren positivament les mesures que faciliten l’entrada i la perma-
nència a Espanya de professionals altament qualificats provinents de països que no formen part de la UE, tal i 
com preveu la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Tot i així, es detecta a la nor-
ma una certa indeterminació en els criteris d’accés i, per aquest motiu, el CTESC considera que caldria concretar 
clarament els supòsits.  

c) La consolidació empresarial es produeix quan el projecte adquireix solidesa i estabilitat. Val a dir que hi ha 
un seguit de factors que influeixen positivament en la consolidació o èxit empresarial: aplicar una política de 
control de costos; partir d’una mida més gran a l’inici; tenir una distribució no igualitària de la propietat; la pre-
sència més elevada de dones en l’equip de treball; aprofitar l’experiència prèvia de les persones que ende-
guen el projecte; emprendre per oportunitat i no per necessitat i desenvolupar models de negoci basats en la 
innovació i els recursos humans més que en el preu.  

La recerca confirma que és més difícil fer créixer una empresa que crear-la. Així, moltes empreses no arriben 
a l’etapa de consolidació i els projectes fracassen. La importància del fracàs en el procés emprenedor es 
constata en l’Informe GEM Catalunya 2012, en què s’indica que més del 60% dels les persones emprenedo-
res que van endegar projectes entre 2009 i 2011 no han aconseguit sobreviure. Els motius que més se citen 
són la manca de rendibilitat del negoci i les dificultats de finançament.  

En l’àmbit econòmic, entre les conseqüències immediates del fracàs empresarial es troba l’entrada en el pro-
cediment d’insolvència definitiva, un procés amb moltes càrregues negatives i que sovint acaba amb la liqui-
dació empresarial, i afecta de manera molt considerable el patrimoni present i futur de la persona emprenedo-
ra i del seu entorn familiar.  

En aquest sentit, destaca el procediment de bankruptcy (concurs de creditors) britànic, procediment que, si la 
situació no és fraudulenta, es pot allargar com a màxim un any, transcorregut el qual es produeix el dischar-
ge, que allibera la persona concursada de la majoria dels deutes contrets. La situació de discharge permet 
demanar diners en préstec o exercir una activitat empresarial sense les restriccions pròpies de la situació de 
bankruptcy. També caldria analitzar el procediment concursal previst en el Chapter 11 de la Llei de fallides 
dels EEUU (Chapter 11 of Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act), que facilita la reorga-
nització de les empreses de tal forma que no necessàriament s’han de dissoldre o desaparèixer.  

Entre les repercussions personals derivades de l’abandonament i/o el tancament dels negocis empresarials 
cal destacar les dificultats de reinserció laboral de les persones exemprenedores, que l’Informe situa al voltant 
del 25% del total de les persones que han fracassat. En el mercat laboral, el fet d’haver estat un emprenedor 
no es veu com una habilitat atractiva o amb valor afegit sinó que, per contra, es valora de forma negativa, es-
pecialment si el projecte ha fracassat. Així, tal i com conclou l’Informe GEM Catalunya 2012 “l’activitat empre-
nedora representa per a molts una via sense sortida al mercat, la qual cosa els obliga en certa forma a entrar 
en processos d’espiral emprenedora (reiteració emprenedora) o a la inactivitat laboral”.  

Altrament, l’estigmatització del fracàs i la impossibilitat generalitzada d’alliberar-se del passiu del deutor pro-
voquen que reemprende no sigui una tasca fàcil, malgrat que haver fracassat facilita una major probabilitat 
d’èxit davant d’una nova experiència emprenedora.  

Per totes aquestes raons, en el nostre entorn, el cost global del fracàs empresarial és sumament elevat i, en 
conseqüència, també és molt alt el grau de responsabilitat que assumeixen les persones emprenedores.  

Tenint en compte aquestes consideracions, el CTESC recomana que... 

26. Cal millorar la cooperació i la creació de sinèrgies entre les noves empreses creades, centrades en l’autoocupació 
(ja sigui individual com col·lectiva), per tal de garantir-ne la seva viabilitat i el seu creixement a llarg termini.  

27. Cal potenciar el paper de les acceleradores, atès que aquestes faciliten les passes necessàries per fer un salt cap 
al creixement i la internacionalització de les iniciatives emprenedores consolidades o en procés de consolidació.  
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28. Cal combatre la percepció social negativa del fracàs en l’activitat empresarial, que llastra la figura de l’emprenedor 
i de l’empresari. Cal posar en valor l’aprenentatge adquirit a partir de l’experiència, així com el coneixement que es 
deriva de l’anàlisi del propi fracàs i de la recerca de possibles solucions per superar la fallida.  

29. Cal buscar estratègies per protegir a l’emprenedor d’un possible fracàs. Mesures que teòricament busquen aques-
ta finalitat com la de l’emprenedor de responsabilitat limitada de la Llei 14/2003, de suport als emprenedors, són 
poc eficients, ja que com indica el CES espanyol, els emprenedors individuals es veuen obligats a utilitzar sovint el 
seu habitatge habitual com a garantia dels crèdits quan inicien l’activitat i, per tant, aquesta figura legal no els pro-
tegeix. S’ha d’avançar en la separació definitiva del patrimoni personal i familiar del professional, bàsicament en el 
cas del treball autònom i de la microempresa.  

30. Cal garantir el compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  

31. Cal regular la compensació del pagament dels deutes de les empreses amb l’Administració autonòmica amb els 
crèdits que aquestes puguin tenir reconeguts en actes administratius, ja siguin d’origen tributari o no, de manera 
similar a altres comunitats autònomes, com ara la Comunitat Valenciana, La Rioja o Múrcia. Aquesta compensació 
es podria fer mitjançant un “compte corrent tributari” tal com proposa el Consell Assessor per a la Reactivació 
Econòmica i el Creixement (CAREC).  

32. Es proposa que en la mesura del possible s’avanci decididament cap a un procediment en cas d’insolvència que 
s’equipari al procediment de bankruptcy del Regne Unit descrit a l’Informe, per fer més senzilles les segones opor-
tunitats. 

33. S’han de desenvolupar i potenciar polítiques d’ocupació i instruments que facilitin la transmissió d’empreses com a 
un tipus d’emprenedoria que garanteix la continuació d’una activitat econòmica ja existent, facilitant el procés de 
cessió de la propietat d’una empresa entre cedents i emprenedors. En aquest sentit, es considera que caldria 
promoure un marc favorable per a la reempresa: forma jurídica pròpia, incentius i exoneracions fiscals. 

34. En aquest sentit, caldria fomentar iniciatives dirigides a donar segones oportunitats i/o reorientar tant les persones 
que han emprès i han fracassat per raons externes com les idees de negoci que no han tingut èxit per raons inter-
nes.  

35. Caldria elaborar programes de reinserció professional destinats als emprenedors que han viscut una fallida em-
presarial, com va ser el Programa Reinicia’t, a la vegada que es recomana estudiar la figura del “reemprenedor”, 
recentment regulada a Múrcia. 

36. Per tal de facilitar la possibilitat de reemprendre, caldria resoldre situacions de manca d’accés als drets i prestaci-
ons socials pel fet de tenir deutes amb la Seguretat Social, tot i pagar les noves quotes en cas d’estar d’alta de 
nou. 

L’educació emprenedora 

Si es vol potenciar la iniciativa emprenedora en la nostra societat, no hi ha dubte que un dels elements cabdals és 
el procés educatiu. 

Cada vegada més es reconeixen els avantatges individuals, socials i econòmics que es deriven de les definicions 
“àmplies” sobre l’educació emprenedora, relacionades amb la capacitació de les persones per transformar les 
idees en accions. 

Així, es tendeix a diferenciar entre les competències emprenedores (iniciativa personal, proactivitat, autonomia, 
tenacitat, proactivitat, innovació, treball en equip, tolerància al risc, comunicació, etc.) i els coneixements tècnics 
necessaris per a l’inici i la pràctica de l’activitat emprenedora (economia, finances, gestió i planificació, mercat de 
treball, món dels negocis, marc regulatori, etc.).  

Pel que fa a les competències emprenedores, una bona part es poden educar i entrenar transversalment a tot 
l’alumnat. Com s’indica en l’Informe, consisteix en educar en la “pedagogia de la possibilitat”. La participació de 
l’alumnat en espais d’educació informal o en el món de l’associacionisme juvenil també pot fomentar el desenvo-
lupament de la cultura emprenedora, atesa la importància que tenen, per exemple, el treball en equip i la planifi-
cació d’activitats en aquests entorns.  

Quant als coneixements tècnics, es poden ensenyar dins d’esquemes optatius, en funció dels interessos perso-
nals i professionals de l’alumnat.  

De tota manera, l’educació emprenedora es desenvolupa actualment en gran mesura “de baix a dalt”, sobre la 
base de la iniciativa del professorat i els centres educatius. Per tant, és fonamental entendre els centres escolars, 
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la comunitat educativa, la comunitat local i els agents interessats en l’àmbit català, estatal i europeu com a parts 
interrelacionades d’un mateix sistema. L’emprenedoria s’ha d’abordar com una característica intrínseca i estructu-
ral del centre escolar, de manera que tot l’alumnat tingui les mateixes oportunitats per desenvolupar competències 
emprenedores. 

En aquest sistema, el professorat és l’agent fonamental de canvi, però ha de fer front a dos reptes generals que 
tenen a veure, d’una banda, amb el pes poc important que té la formació específica en emprenedoria en els pro-
grames de formació inicial o contínua i, de l’altra, amb la manca d’experiència directa i real. Tot plegat fa que el 
professorat, en el moment d’educar en emprenedoria, sovint faci de mer transmissor conceptual.  

L’ús per part del professorat de metodologies d’ensenyament actives i participatives (learning by doing), orienta-
des a la creació d’iniciatives emprenedores, l’aprenentatge servei o l’associacionisme podrien facilitar la transició 
del marc conceptual a l’experiència pràctica, vital per educar de manera integral en l’àmbit de l’emprenedoria. 

Tal com es recull a l’Informe, a Catalunya ja s’estan desenvolupant experiències transversals en educació empre-
nedora com el Pla Catalunya, escola d’emprenedors, i experiències específiques com l’assignatura optativa 
d’orientació professional i iniciativa emprenedora a 3r d’ESO. També són remarcables la posada en marxa d’altres 
projectes específics com el Programa pilot Start-Up School, i d’organitzacions com la Fundació Escola 
d’Emprenedoria, que permeten aproximar la realitat de l’emprenedoria al sistema educatiu.   

Tenint en compte aquestes reflexions, el CTESC recomana que... 

37. S’ha de millorar la incorporació de l’educació emprenedora en el sistema educatiu de manera transversal, tant en 
el currículum com en el projecte educatiu de centre.  

38. En els nivells de primària i de secundària obligatòria, l’educació emprenedora s’ha de focalitzar en el desenvolu-
pament de determinats valors com la responsabilitat i l’esforç, així com en l’entrenament de les competències lli-
gades a la resolució personal dels problemes quotidians, la comunicació (p.e. parlar en públic) i el treball en equip. 

39. En els nivells educatius postobligatoris (batxillerat, formació professional i universitat), l’educació emprenedora 
s’ha de desenvolupar sota esquemes d’optativitat i, a la vegada, ha de preveure la constitució d’equips de profes-
sionals orientats a fer emergir les iniciatives emprenedores de l’alumnat sobre la base de tres pilars: els coneixe-
ments, la comercialització i la gestió.  

40. Cal dotar el sistema educatiu de recursos suficients per conèixer a fons les capacitats, les habilitats, els interessos 
i la personalitat de cada alumne, a fi d’adaptar els mètodes d’ensenyament i establir els objectius que permetin el 
desenvolupament màxim de les seves potencialitats. Un alumne orientat, dotat d’un projecte, té més possibilitats 
d’assolir els seus reptes.  

41. Cal potenciar estratègies de col·laboració entre el sistema educatiu i el món de l’empresa (associacions empresa-
rials, inversors privats, etc.) per facilitar el coneixement de projectes emprenedors pràctics i reals, així com pro-
moure les pràctiques formatives del professorat i l’alumnat en aquests entorns. 

42. Cal millorar la sensibilització i l’educació emprenedora a la formació inicial i contínua del professorat, a través de la 
transmissió de continguts específics i de l’accés a experiències transformadores. 

43. Cal que el professorat compti amb la participació i el suport de professionals amb l’objectiu de facilitar la planifica-
ció i la implementació de l’educació emprenedora.  

44. Cal promoure la cultura emprenedora en les polítiques actives d’ocupació (PAO). 

45. Cal continuar fomentant la programació d’accions formatives per a persones emprenedores en el marc de la quali-
ficació professional “Creació i gestió de microempreses”.  

46. Cal prioritzar l’educació emprenedora en l’oferta formativa del SOC adreçada a les persones en situació d’atur. 

Polítiques d’emprenedoria 

El foment i suport de l’emprenedoria ha rebut l’atenció en els últims anys tant del sector públic com del privat i, en 
alguns casos, s’ha vist com la solució als problemes socioeconòmics del país. Com a conseqüència, excloent al-
gunes iniciatives amb una sòlida i llarga tradició, en general s’observa una gran atomització i una oferta molt ge-
neralista dels serveis per a l’emprenedoria, que no beneficia l’atenció als usuaris i que provoca duplicitats i inefici-
ències.  
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Les mesures de suport a l’emprenedoria es concentren en les fases inicials i desatenen les de consolidació i crei-
xement, malgrat que són un dels punts dèbils del procés d’emprendre a Catalunya. El flux net empresarial compa-
ra la proporció d’empreses que han iniciat les operacions l’últim any amb les que han tancat i extreu, per tant, el 
nombre d’empreses que es creen per cada una que desapareix. L’Informe GEM de Catalunya 2012 mostra un flux 
net empresarial de l’1,04, és a dir, per cada empresa que neix al 2012 se’n mor una altra. En la demarcació de 
Barcelona les dades són més crítiques, ja que la creació d’empreses no compensa les que han tancat el negoci 
l’últim any. En aquest sentit, és urgent reduir la mortalitat de projectes emprenedors a Catalunya i posar l’accent 
en aquesta qüestió més que en el nombre d’iniciatives que s’inicien i desapareixen al poc temps. 

Alhora, les mesures de foment de la cultura emprenedora han tingut menys pes que les destinades a les persones 
que ja han pres la decisió de crear una empresa, situació que no acaba de correspondre’s amb la realitat de Cata-
lunya, amb una cultura emprenedora dèbil. 

En aquest context, per guanyar eficàcia i millorar els resultats, és important que els serveis adreçats a les perso-
nes emprenedores s’adaptin al procés d’emprendre i que actuïn com a elements facilitadors i vertebradors del 
procés. Així, en els primers moments de l’activitat emprenedora determinats serveis són fonamentals, com ara la 
informació, que ha d’esdevenir un recurs fàcil i orientador sobre els ajuts, la legislació aplicable, les fonts de finan-
çament possibles, els serveis disponibles i tots els recursos que poden jugar un paper determinant per tirar enda-
vant les iniciatives. 

En segon lloc, és cabdal l’assessorament especialitzat per sectors en l’elaboració de plans d’empresa, així com 
l’avaluació dels projectes i dels seus impulsors, amb la finalitat de conèixer-ne d’antuvi la viabilitat, les fortaleses i 
les debilitats, tant dels projectes com de les persones que els lideren, i proporcionar així una orientació més ade-
quada. La formació relacionada amb les àrees de gestió i de comercialització enfocades al propi negoci és fona-
mental. 

Al llarg de tot el procés és clau l’acompanyament, tant en el desenvolupament del negoci com en l’àmbit personal, 
per afrontar la pressió i implementar les conductes més adequades per la posada en marxa de l’activitat. No es 
pot oblidar el networking, com a forma de connectar persones amb perfils complementaris per poder formar equip 
i/o tirar endavant projectes.  

Per últim, cal prestar suport en la tramitació administrativa per ajudar a l’acompliment dels requeriments legals, fi-
nancers, etc. 

Pel que fa als destinataris de les mesures públiques, cal tenir en compte que determinats col·lectius, com ara les 
dones, els joves, les persones de més edat o les d’origen immigratori, han estat objecte d’un tractament específic 
per part de les institucions públiques en el desenvolupament de les polítiques d’emprenedoria. Aquest tractament 
diferenciat es basa en dos fets: en primer lloc, en què són col·lectius amb una menor participació en el mercat de 
treball i, per tant, la seva integració tindria efectes positius tant en termes personals com agregats pel que fa al 
creixement econòmic i de l’ocupació; i en segon lloc, pel fet que tenen un menor accés a l’emprenedoria per di-
versos motius i que de corregir-los, augmentaria la seva propensió a emprendre, fet que alhora comportaria que 
s’integressin al mercat de treball, amb un seguit d’efectes positius tant a nivell personal com agregat. Aquesta di-
versitat d’iniciatives ha de tenir-se present en les polítiques que es puguin dur a terme en aquest àmbit.  

D’acord amb aquestes reflexions, el CTESC recomana que... 

47. Cal un pacte entre els actors de la cadena de valor de l’emprenedoria: els agents socials, el món educatiu, les 
administracions públiques, tant pel que fa a l’àmbit regulatori com el de suport als emprenedors, el sector financer, 
el tercer sector...  

48. Cal una política d’emprenedoria del Govern de la Generalitat amb un lideratge clar, amb objectius i indicadors qua-
litatius i quantitatius. 

49. S’ha de fomentar l’emprenedoria amb responsabilitat per evitar les conseqüències no desitjades d’animar indis-
criminadament tothom a llançar-se a emprendre, atès que pot tenir conseqüències imprevisibles i gens positives a 
mitjà i llarg termini. Aquesta cautela és especialment necessària en els casos de les persones que emprenen des 
d’una situació d’atur i capitalitzen la prestació a la que tenen dret. En aquest sentit, cal recordar que emprendre no 
és sempre l’única opció i per tant, cal no estigmatitzar les persones que no prenen aquesta decisió. 

50. Alhora, s’han de prioritzar els sectors amb més gran potencial de creixement de l’economia catalana i cap a 
l’exterior, així com aquells on es detecten nous nínxols de mercat, amb mesures com ara l’alineació dels instru-
ments de finançament cap a aquests sectors. És tasca del Govern de la Generalitat definir aquests sectors eco-
nòmicament estratègics i aquells que estan sobredimensionats o necessiten una reestructuració per millorar la se-
va competitivitat. Un bon instrument en aquest sentit és el RIS3CAT, sobre l’Estratègia d’especialització intel·ligent 
de Catalunya, en el context de l’Estratègia Europa 2020. 
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51. Cal ordenar tots els agents públics i privats que realitzen accions en l’etapa de creació d’empreses i cal garantir 
que actuïn coordinadament per evitar duplicitats i cobrir mancances, tot garantint una adequada cobertura del ter-
ritori amb la finalitat de prestar un servei pròxim i especialitzat. L’articulació d’aquests agents ha de tenir en comp-
te els següents trets: garantir una certa continuïtat d’aquells programes que presentin bon resultats, assignació de 
recursos segons el volum de feina fet i de resultats assolits i establiment de mecanismes de transferència de co-
neixement i bones pràctiques. Així mateix, s’hauria de garantir l’accés al coneixement especialitzat dels diversos 
sectors productius. 

52. Cal desenvolupar i difondre una cartera de serveis a l’emprenedoria i el treball autònom, en què s’incloguin, entre 
d’altres, els recursos d’informació i acompanyament, els serveis de suport per reemprendre, els serveis 
d’incubadores i acceleradores, els recursos formatius, els incentius fiscals, els serveis de suport al finançament, 
etc.  

53. Cal racionalitzar les polítiques de suport a l’emprenedoria i dedicar més recursos i serveis al manteniment i la con-
solidació de l’activitat.  

54. Cal invertir més recursos en instruments d’assessorament i acompanyament a l’activitat emprenedora. 

55. La configuració de les diferents mesures s’ha d’adaptar als diversos perfils d’emprenedors, atès que no existeix un 
perfil únic. 

56. Les polítiques d’emprenedoria haurien d’unificar el criteri per determinar-ne l’accés en funció de l’antiguitat de 
l’activitat. 

57. Cal avaluar l’impacte de les mesures de suport a l’emprenedoria finançades per les administracions públiques, a 
partir d’uns objectius prèviament definits. 

58. És necessari disposar per a Catalunya dels indicadors del Programa d’emprenedoria de l’OCDE (PIE) per tal de 
conèixer i comparar l’evolució de l’emprenedoria al nostre territori.  
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2. INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA 

2.1. Introducció 

La crisi econòmica, financera i d’ocupació que pateixen la majoria d’estats ha comportat canvis profunds en les 
polítiques que aquests han endegat per fer-hi front. Un dels elements que fins ara estava present en aquestes po-
lítiques era l’emprenedoria, entesa com a mesura de foment de l’ocupació i creixement econòmic, però sempre 
tractada de manera complementària d’altres mesures de més ampli abast. 

La persistència de la crisi, en termes econòmics i de destrucció d’ocupació, ha rellançat l’emprenedoria com una 
de les possibles sortides de l’estancament, com a factor de creixement empresarial i d’ocupació. En conseqüèn-
cia, ha passat a ser objecte d’iniciatives públiques i privades, de debats polítics, empresarials, sindicals i acadè-
mics.  

Tal com constata l’Informe GEM Catalunya 2012, la crisi econòmica ha produït dos efectes esperats: d’una banda 
la progressiva disminució de la taxa d’activitat emprenedora al principi del procés (anys 2008 a 2010) i, de l’altra, 
l’augment d’aquesta taxa basat en gran part en la necessitat i la manca d’ocupació (tant l’any 2011 com el 2012). 

En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, decideix centrar la 
seva atenció en aquest fenomen. Conscient que els estudis sobre aquest àmbit són nombrosos, tant en termes 
quantitatius com qualitatius, i d’alt nivell, decideix aportar la seva visió, amb la finalitat darrera d’elaborar un seguit 
de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit, en compliment de la seva finalitat, reconeguda a 
l’article 72.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

Per tal d’assolir aquest objectiu general, el present Informe aborda els següents objectius específics: 

1. Establir un concepte d’emprenedoria comú i que serveixi de base per analitzar la realitat, tant des d’una pers-
pectiva qualitativa com quantitativa, tenint en compte que en aquest darrer àmbit és un dels que presenta les 
mancances més significatives. 

2. Descriure el procés d’emprendre, les seves fases, els principals obstacles, els elements clau en el procés, els 
factors d’èxit i el factor fracàs, etc. 

3. Focalitzar l’atenció en l’educació emprenedora, les seves característiques, els beneficis, la metodologia, el 
grau d’implantació en els diferents sistemes formatius (reglats i no reglats), etc., fent especial menció al pro-
fessorat. 

4. Descriure i analitzar les mesures de suport de l’emprenedoria endegades principalment per les institucions 
públiques, d’àmbit català, estatal, europeu i també internacional, així com elaborar un llistat d’aquelles mesu-
res actives a Catalunya l’any 2013.  

Cadascun dels quatre capítols en què s’estructura aquest Informe, a banda d’aquest primer capítol introductori, 
responen a un dels objectius específics enunciats. Cal tenir en compte que en el capítol cinquè i sisè s’han recollit 
també experiències destacades que exemplifiquen algunes de les mesures descrites en el text, ja siguin d’àmbit 
autonòmic, estatal, europeu o internacional. 

D’altra banda, i fruit de la metodologia seguida a l’hora d’elaborar l’Informe (que es detalla en el següent apartat), 
al llarg del document s’han incorporat en un format diferenciat les aportacions de les diferents persones que han 
participat en l’elaboració de l’Informe intervenint en les compareixences. 

2.2. Metodologia 

La metodologia emprada s’estructura en diversos nivells i es combina al llarg dels diferents apartats: gestió docu-
mental i bibliogràfica de la recerca i la informació existent dels diferents temes tractats; recerca especialitzada per 
detectar les pràctiques nacionals i internacionals que es relacionen als capítols cinquè i sisè; buidatge exhaustiu 
en pàgines web especialitzades i en la normativa del conjunt de mesures actives a Catalunya per a l’any 2013 en 
l’àmbit del foment de l’emprenedoria (capítol sisè); i, per últim, grups de discussió organitzats en format de com-
pareixences de persones relacionades amb el món de l’emprenedoria. Cal tenir en compte també que al capítol 
cinquè, dedicat a l’educació emprenedora, s’ha comptat amb la participació directa de la Fundació BCN Formació 
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Professional per tractar els temes relacionats amb la integració curricular de l’educació emprenedora en la forma-
ció professional inicial i en la formació professional per a l’ocupació.13  

Les compareixences celebrades han comptat amb la participació dels membres del grup de treball i els serveis 
tècnics del CTESC. Al mateix temps, han estat obertes a tots els membres del Consell i en alguna ocasió hi han 
assistit persones representants de les institucions que han participant també com a compareixents. 

S’han celebrat set compareixences durant l’any 2013, amb una mitjana de tres ponents en cadascuna, tal com es 
relaciona a continuació. Els ponents responien a tres perfils diferenciats: experts en emprenedoria, experts en 
educació emprenedora i emprenedors pròpiament dits, és a dir, persones que han creat una empresa. Amb caràc-
ter general, els experts són persones que tant poden pertànyer a institucions públiques o privades com intervenir 
a títol personal, amb coneixements i experiència dels diferents temes analitzats al llarg de l’Informe.  

Cada compareixença s’ha centrat en un tema concret. El debat s’ha estructurat al voltant d’un guió enviat amb ca-
ràcter previ a la sessió i elaborat pels serveis tècnics del CTESC a partir de la recerca efectuada. L’Annex 2 conté 
aquests guions. 

TAULA 4.   Compareixences sobre emprenedoria 

Data Tema Ponents 

8 de maig L'educació emprenedora (I) 

Xavier Casares (President del Consell Català de Formació Professional) 

Ricard Coma (Gerent de la Fundació BCN Formació Professional) 

Jaume Valls (Director de la Càtedra Emprenedoria de la Universitat de Bar-
celona) 
Xavier Testar. Professor i Delegat del Rector per a Accions Estratègiques 
d’Innovació, Universitat de Barcelona 

6 de juny 

El procés d'emprendre: Fac-
tors, cicle, el fracàs (I) 

Miquel Miró (Ex-director de la Fundació Seira i President de GICOOP) 

Íngrid Rahola i Glòria Salomó (Emprenedores. Llagurt) 

Especial Informe GEM Ca-
talunya 2012 

Yancy Vaillant (Professor de la UAB, director per a Catalunya del GEM i 
membre de l’equip d’investigació GEM Espanya) 

19 de juny 
Tramitacions / Relació amb 
l'Administració 

Cristina Pruñonosa (Directora de l'Oficina de Gestió Empresarial) 

Juan Longay (Servei d’Emprenedoria del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció) 

Simon Lee i Andrés Manso (Emprenedors. Incubio) 

10 de juliol Finançament 

Anton Gasol (Col·legi d'Economistes) 

Jaume Gomà (Emprenedor. Ulabox) 

Ferran Lemus (President i soci de Highgrowth) 

18 de se-
tembre 

Mesures de suport a l'em-
prenedoria 

Xavier López (Director General d'Economia Social i Cooperativa) 

Núria Betriu (Directora del Programa Catalunya Emprèn) 

Montse Basora (Directora operativa d'Emprenedoria a Barcelona Activa) 

Toni Mascaró i Josep Ma Valero (Emprenedors. Barcelona Loves Entrepre-
neurs – BLE) 

2 d'octu-
bre 

L'educació emprenedora (II) 

Josep Ibars (secretari del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya) 

Albert Riba (Emprenedor. Inpreneur) 

Maria Batet (Emprenedora i formadora. Valors d’emprendre) 

16 d'octu-
bre 

El procés d'emprendre: Fac-
tors, cicle, el fracàs (II) 

Albert Colomer (Emprenedor, àngel inversor i fundador i director de la Fun-
dació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya - CP’AC) 

Josep Ma Vallès (Emprenedor social. Tarpuna) 

Josep Carreras (Emprenedor. Omicron Lighting, SL) 

Ismael Garcès (Tècnic assessor en emprenedoria de l’Ajuntament de Cas-
telldefels) 

  

                                                        
13 Agraïm en aquest sentit la col·laboració directa de la senyora Anna Punyet, de la Fundació BCN Formació Professional. 



 L’EMPRENEDORIA A CATALUNYA: ACTIVITAT, EDUCACIÓ I POLÍTIQUES 

33 

3. CONTEXT 

El primer pas per acomplir l’objectiu de l’Informe, que és fer una radiografia de l’estat de l’emprenedoria a Catalu-
nya com a base per efectuar un seguit de consideracions i recomanacions en aquest àmbit al Govern, implica 
concretar un concepte d’emprenedoria sobre el qual construir aquest treball. Per tant, l’apartat 3.1 presenta la de-
finició d’emprenedoria sobre la qual s’elaborarà l’anàlisi tècnica d’aquest fenomen, tenint present que determina-
des manifestacions d’aquesta no seran objecte d’anàlisi exhaustiva, si bé es podran tenir en compte per formular 
les consideracions i recomanacions finals. 

Un cop definit l’objecte d’estudi, s’estudien les diferents fonts per mesurar-lo, que necessàriament són múltiples, 
la qual cosa es deriva de la naturalesa multifocal del mateix concepte d’emprenedoria. Així, des de la perspectiva 
internacional, l’apartat 3.2 presenta dos projectes significatius en aquest àmbit, el Projecte Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) i el Programa d’indicadors d’emprenedoria de l’OCDE i l’Eurostat, mentre que l’apartat 
3.3 se centra a analitzar les darreres dades (relatives a l’any 2012) amb informació sobre l’emprenedoria a Cata-
lunya, es descriu l’evolució de les principals variables els darrers anys i es fa una primera aproximació al perfil de 
l’emprenedor a Catalunya. 

Per últim, el capítol finalitza amb un quart apartat que recull les principals conclusions de la recerca existent de 
l’emprenedoria centrant l’atenció en determinats col·lectius d’emprenedors (dones, joves, emprenedors de més 
edat i emprenedors d’origen immigratori), atès que sovint han estat objecte de mesures específiques de foment de 
l’emprenedoria. 

3.1. El concepte d’emprenedoria 

L’emprenedoria és un concepte genèric, abstracte i polièdric, que inclou una pluralitat de situacions diferents i 
d’elevat ús en l’actualitat. Aquestes situacions tenen alguns trets comuns que permeten traçar una definició, si bé 
abans de concretar aquesta definició, cal fer una sèrie de consideracions prèvies. 

En primer lloc, cal concretar el terme a definir, atès que en general s’utilitzen diferents expressions per referir-se al 
mateix fenomen. Així, trobem referències tant a l’actitud que propicia l’inici d’una activitat econòmica (“iniciativa 
emprenedora”, “emprenedoria”, “sentit de la iniciativa i esperit d’empresa”), com a la persona que fa aquesta acti-
vitat o té aquesta actitud (generalment definida com “emprenedor/a”). Aquesta distinció té conseqüències directes 
a l’hora de quantificar el fenomen: es pot mesurar des de la perspectiva del resultat de l’activitat (variació del 
nombre d’empreses creades, per exemple) o des de la perspectiva de l’individu que emprèn (nombre 
d’autoocupats). En aquest Informe utilitzarem preferentment els termes “emprenedoria” i “persona emprenedora”. 

En segon lloc, i motivat per la rellevància que el fenomen d’emprendre ha adquirit els darrers anys, s’han multipli-
cat els treballs acadèmics, legals i polítics que tracten l’emprenedoria i les seves manifestacions, la qual cosa fa 
que en absència d’una definició única i comunament acceptada, cada vegada s’acoti l’àmbit d’estudi o de debat 
aportant diferents matisos i característiques. Si bé progressivament les institucions de referència són més cone-
gudes i adquireixen major rellevància, encara hi ha diferents definicions en les que basar-se. 

Així, la majoria d’estudis consultats per elaborar aquest Informe es basen principalment en dues definicions: d’una 
banda, la referent a la “iniciativa emprenedora” establerta pel GEM, i de l’altra, la definició de “sentit de la iniciativa 
i esperit d’empresa” en la Recomanació sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent.14 

Una i altra adopten diferents perspectives i tenen avantatges i inconvenients. Així, tots els informes GEM conside-
ren que la iniciativa emprenedora és aquell “negoci o activitat empresarial, incloent l’autoocupació, que es posa en 
marxa en qualsevol sector i que no sobrepassa els 42 mesos de vida”. Aquesta definició es fonamenta en el resul-
tat de la iniciativa o actitud emprenedora (negoci o activitat empresarial), sense distingir la forma jurídica que 
s’adopti, i limitant en el temps l’aplicabilitat de la definició d’activitat emprenedora a l’activitat empresarial. Per tant, 
transcorreguts els primers 42 mesos de vida d’un negoci, es considera que aquest és una empresa consolidada, 
l’emprenedor esdevé empresari i, per tant, deixa de ser objecte d’estudi.  

La definició del GEM és dinàmica, evoluciona amb el temps i descriu el procés que viu l’emprenedor, dividit en 
quatre etapes: 

                                                        
14 Recomanació del Parlament Europeu i el Consell de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent. DOUE L 

394, de 30.12.2006. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:es:PDF
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1. Emprenedors potencials: són aquelles persones que poden o no estar involucrades en una activitat emprene-
dora, però que amb independència d’aquest fet, mostren actituds i fins i tot capacitat per poder desenvolupar 
una iniciativa. Se situen en la fase inicial de concepció empresarial; són aquelles persones que responen di-
ent que tenen la intenció de crear una nova empresa dins els tres anys posteriors a l’enquesta.  

2. Emprenedors naixents: són aquelles persones que estan en procés de crear una empresa, però que encara 
no han iniciat les operacions per fer-ho o no s’han donat d’alta en el registre. Estan forjant el projecte empre-
sarial.  

3. Nous emprenedors: és el pas de l’emprenedor naixent a l’empresari novell, entès com aquell que dirigeix una 
empresa amb menys de 18 mesos de vida. És el naixement de l’empresa; es mesura amb la ràtio de creació 
d’empreses, amb l’objectiu d’aproximar la transició d’emprenedor naixent en un període determinat a empre-
sari novell el següent any. Transcorreguts aquests 18 mesos, l’empresari novell es converteix en empresari 
junior, fins que aquest es consolida en arribar als 42 mesos d’antiguitat. 

4. Empresaris consolidats: els empresaris juniors que es consoliden després de 42 mesos d’activitat. 

Els informes del GEM se centren a analitzar l’activitat emprenedora en la fase inicial, que comprèn des de la con-
cepció, el naixement i l’activitat primera de l’empresa, fins als 42 mesos d’antiguitat. La figura següent resumeix 
aquestes fases. 

FIGURA 5.    Glossari de termes del GEM per descriure el procés empresarial 

Procés empresarial 

      Activitat emprenedora en fase inicial (TEA)     

Emprenedors po-
tencials 

    Emprenedors 
naixents 

    Emprenedors nous   Empresaris 
consolidats 

        

Empresaris 
novells 

Empresaris 
junior   

      
Fins a 12 mesos 

    
12-18 mesos 19-42 mesos 

  

Més de 42 me-
sos 

                    
Concepció Naixement        

Font: Projecte GEM. 

La segona definició destacada d’emprenedoria és, com ja s’ha dit, la consensuada per les institucions europees 
en la Recomanació del Parlament Europeu i el Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau 
per a l’aprenentatge permanent.15 Així, es defineix el sentit de la iniciativa i l’esperit d’empresa com “l’habilitat de 
la persona de transformar les idees en actes”. Tal com enuncia la Recomanació, es concep com una competència 
que han de tenir les persones i que esdevé clau en el nostre entorn social, econòmic i polític. El centre de gravetat 
de la definició és la persona, els seus coneixements, les seves capacitats i les seves actituds. 

La Recomanació continua afirmant que aquest concepte es relaciona amb “la creativitat, la innovació i l’assumpció 
de riscos, així com amb l’habilitat de planificar i gestionar projectes per tal d’assolir objectius. En aquesta compe-
tència es basen totes les persones, no només en la vida quotidiana, a casa i a la societat, sinó també en el lloc de 
treball, en ser conscients del context en què es desenvolupa el seu treball i en ser capaços d’aprofitar les oportu-
nitats, i és el fonament d’altres capacitats i de coneixements més específics que precisen les persones que esta-
bleixen o contribueixen a una activitat social o comercial. Això ha d’incloure prendre consciència sobre els valors 
ètics i promoure la bona governança”. 

La Recomanació llista els coneixements, capacitats i actituds essencials relacionats amb aquesta competència: 

 Coneixements: capacitat per reconèixer les oportunitats existents per a les activitats personals, professionals i 
comercials; ser conscients de la postura ètica de les empreses i de com aquestes poden ser un impuls posi-
tiu, per exemple, mitjançant el comerç just i les empreses socials. 

                                                        
15 La Recomanació recull la proposta de definició que va formular la Comissió Europea (amb algun matís). Per la qual cosa, la literatura acostuma a donar 

l’autoria d’aquesta definició a la Comissió Europea: Proposta de la Comissió Europea per una Recomanació sobre les competències clau per 
l’aprenentatge al llarg de la vida, de 10.11.2005 (COM (2005) 548 final). 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_en.pdf
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 Competències: gestió proactiva dels projectes (capacitats com ara la planificació, l’organització, la gestió, el 
lideratge i la delegació, l’anàlisi, la comunicació, la celebració de sessions informatives, l’avaluació i el regis-
tre), així com una representació i negociació efectives i l’habilitat per treballar tant de manera individual com 
col·laborativa en un equip. És essencial la capacitat de determinar els punts forts i dèbils d’un mateix i 
d’avaluar i assumir riscos quan estigui justificat. 

 Actitud empresarial: iniciativa, proactivitat, independència i innovació, tant en la vida privada i social com pro-
fessional; motivació i determinació a l’hora d’acomplir objectius, ja siguin personals o metes fixades en comú 
amb altres, inclòs l’àmbit laboral. 

Què és l’emprenedoria? 

Al llarg de les compareixences celebrades durant l’elaboració del present Informe ha aparegut, algunes vegades de 
manera explícita, d’altres de manera més implícita, la pregunta de què s’entén per emprenedoria i les seves manifesta-
cions. Si bé en aquest apartat s’han desenvolupat aquests temes, tot seguit es recullen les reflexions més destacades 
d’alguns dels ponents en aquest àmbit. 

Ricard Coma. Gerent de la Fundació BCN Formació Professional16 

La definició d’emprenedoria de la Comissió Europea té tres elements clau: creativitat, innovació i assumpció de riscos. 
En aquest sentit, i seguint Marina, es refereix a la “intel·ligència resolta”, és a dir, a la capacitat de resoldre situacions. 
Comporta tenir capacitat per crear empreses i alhora també es refereix a la capacitat de moltes persones que treballen 
per a altri de crear i innovar en el si d’una empresa (intraemprenedoria). 

Yancy Vaillant. Professor de la UAB, director per a Catalunya del GEM i membre de l’equip d’investigació GEM 

Espanya17 

Introdueix el concepte d’emprenedoria de qualitat, definida per l’OCDE com aquella que permet a un territori comercia-
litzar els seus recursos propis i les seves capacitats de manera eficient i sostenible mitjançant un ús òptim dels recur-
sos humans del territori, ja sigui com a emprenedor o com a treballador per compte d’altri. 

Núria Betriu. Directora del Programa Catalunya Emprèn18 

Des de la perspectiva de l’Administració pública i centrada en la seva funció de foment i suport a l’emprenedoria, consi-
dera que aquesta no és només crear una empresa sinó que inclou també el procés de creixement i consolidació em-
presarial, i que, per tant, el sector públic ha de tenir l’objectiu de crear “bons emprenedors i bones empreses”.  

Albert Riba. Emprenedor. Inpreneur 

Un emprenedor és aquella persona que té una visió més o menys acotada (amb valor de mercat), que la viu amb pas-
sió i té la motivació suficient per dur-la a terme. El pas previ és ser “inquiet”, una persona que es mou, però no sap on 
anar, després ja debatrem si és emprenedora o no. Ser emprenedor és una actitud vital, un emprenedor no pot deixar 
de ser-ho quan se’n va a dormir. 

A banda d’aquestes aproximacions al concepte d’emprenedoria i de les múltiples que recull la bibliografia consul-
tada, pot ser útil amb la finalitat de concretar el concepte sobre el que es basarà aquest Informe tenir en compte 
les definicions legals actualment vigents a l’ordenament jurídic espanyol. La importància d’aquestes definicions 
radica en el fet que enuncien els potencials subjectes destinataris de les mesures de foment i suport que es pre-
veu endegar o ja es duen a terme per part de les institucions públiques.  

El tret que caracteritza la definició d’emprenedor que en fa la recent Llei de suport als emprenedors estatals19 és 
la seva amplitud, atès que considera emprenedor tota persona, ja sigui física o jurídica, que desenvolupi una acti-
vitat econòmica empresarial o professional (article 3).20  

                                                        
16 Compareixença celebrada el dia 8 de maig de 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
17 Compareixença celebrada el dia 6 de juny de 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
18 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre de 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
19 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. BOE núm. 233, de 28.09.2013. L’annex 1 de l’Informe conté 

un quadre amb les definicions legals estudiades, així com l’enllaç a les normes que les estableixen. 
20 Ara bé, al llarg de la norma apareixen altres definicions d’abast més reduït, vinculades a l’aplicació concreta de les mesures previstes. Un exemple és el 

concepte d’empresari, en la regulació de l’acord extrajudicial de pagaments (article 21 apartat 7): “es consideraran empresaris [les] persones naturals no 
solament aquelles que tinguessin aquesta condició de conformitat amb la legislació mercantil, sinó aquelles que exerceixin activitats professionals o tinguin 
aquella consideració als efectes de la legislació de la SS, així com els treballadors autònoms”. D’altra banda, en la regulació dels visats i autoritzacions de 
residència, s’estableix un concepte ampli i indeterminat del que entén la Llei per “activitat emprenedora” (article 70): “aquella que sigui de caràcter innova-
dor amb especial interès econòmic per Espanya i a tal efecte compti amb un informe favorable de l’òrgan competent de l’Administració general de l’Estat”. 
A continuació la Llei concreta els criteris que cal tenir en compte per fer aquesta valoració (la creació de llocs de treball a Espanya, el perfil professional del 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
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Cal també tenir en compte les lleis autonòmiques de suport a l’emprenedoria, que en el moment de redactar 
aquest Informe ascendeixen a nou.21 Les exposicions de motius d’aquestes lleis coincideixen amb l’argumentari: 
en l’actual context de crisi econòmica i d’ocupació, emprendre esdevé l’opció ideal per créixer i sortir de la crisi. 
Generalment, es combina el suport a l’emprenedoria i les noves iniciatives amb el suport a les petites i mitjanes 
empreses, ja en funcionament, atès les característiques del teixit productiu espanyol.22 

L’Annex 1 conté una taula que resumeix les definicions legals vigents. Cal tenir en compte que, malgrat les dife-
rències, presenten un elevat grau de semblança entre elles, a diferència del concepte establert per la llei estatal.  

Així, igual que la definició de la Llei 14/2013, les definicions autonòmiques se centren en la persona que inicia o 
ha iniciat una activitat econòmica, donant llibertat tant pel que fa a la forma jurídica (persona física o jurídica) com 
a l’activitat econòmica que es desitgi endegar, però establint un límit temporal, de 24 mesos en cinc de les nou 
lleis aprovades (la de Castella-La Manxa, Illes Balears, la Comunitat Valenciana, Castella i Lleó i La Rioja). Així 
mateix, les definicions autonòmiques detallen un seguit de supòsits que sí s’inclouen en el concepte 
d’emprenedors i en concreten les exclusions. 

Cal destacar el concepte de “reemprenedor” que introdueix la Llei de la Regió de Múrcia, amb la previsió expressa 
que qualsevol menció que faci la Llei als emprenedors (en general) s’entendrà també referida als reemprenedors. 
L’objectiu és proporcionar a aquest col·lectiu el mateix tractament que les noves empreses, fins i tot en allò relatiu 
als sistemes de suport.23 

D’altra banda, les definicions legals estudiades s’aproximen més a la definició del GEM que a la de la Comissió 
Europea, a excepció de la Llei del País Basc que, després de definir persona emprenedora igual que la resta de 
lleis, afegeix una nova accepció: “persones que mantenen i desenvolupen un compromís ètic permanent en la se-
va actuació, reflectit, entre altres aspectes, en la vinculació al territori i en el compromís de manteniment de 
l’activitat” (article 2.2 in fine). D’altra banda, destaca la Llei de Castella i Lleó que, amb la finalitat de prestar a 
l’emprenedoria innovadora una consideració especial, n’estableix una definició específica, també recollida a 
l’Annex 1. Així mateix, la Llei de La Rioja concreta que l’activitat econòmica que dugui a terme l’emprenedor ha de 
tenir com a objectiu obtenir un benefici econòmic i generar ocupació (article 2.5 in fine), de tal manera que una in-
terpretació literal podria excloure de la definició aquells emprenedors que s’autoocupen i no contracten cap per-
sona addicional. 

Conclusió  

Com a conclusió al present apartat i tenint en compte la seva finalitat (consensuar unes consideracions finals i re-
comanacions per al Govern de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de l’emprenedoria), la definició del GEM pot 
resultar més idònia per assolir a nivell tècnic l’objectiu proposat.  

En primer lloc, perquè és concreta i es fonamenta en el resultat de la iniciativa emprenedora (negoci o activitat 
empresarial en funcionament); en segon lloc, perquè és una definició acotada en el temps (42 mesos de vida), 
però alhora és dinàmica, és a dir, el concepte evoluciona al llarg del temps, es fragmenta en subconceptes que 
permeten una aproximació més precisa a la realitat que es pretén estudiar. L’inconvenient de limitar en el temps el 
concepte és suposar que transcorregut un determinat període de temps, la persona deixa de ser emprenedora i 
esdevé empresària, com si aquests dos conceptes fossin contradictoris.  

Ara bé, al llarg de l’Informe la limitació temporal del concepte d’emprenedor es difumina, atès que com es comen-
ta més endavant (vegeu el capítol 4, subapartat 4.2.3), el moment en què una activitat emprenedora es consolida 
no és el mateix per a tot tipus d’empresa. Per aquest motiu i amb la intenció expressa de tractar específicament 
aquestes fases posteriors, al llarg de l’Informe el prisma no només se centra en les fases inicials (i a les que res-
pondria estrictament el concepte d’emprenedor del GEM), sinó que comprèn també l’activitat de l’empresa de 
desenvolupament, creixement, internacionalització, etc.  

                                                                                                                                                                                        
sol·licitant, el pla de negoci i el valor afegit per a l’economia espanyola, la innovació o les oportunitats d’inversió), si bé es presenta com una definició amb 
un alt grau d’incertesa i ambigüitat. 
21 Castella-La Manxa, Illes Balears, la Comunitat Valenciana, el País Basc, la Comunitat Foral de Navarra, Castella i Lleó, la Regió de Múrcia, Andalusia i 

La Rioja. 
22 L’excepció és la norma andalusa, atès que regula en una mateixa norma diferents programes de foment de l’ocupació a la Comunitat Autònoma (i obre 

la convocatòria per a l’any 2013): el Programa Bonus d’ocupació jove, el Programa de suport i foment del treball autònom, el Programa de suport a 
l’economia social, el Programa de beques d’internacionalització per a tècnics superiors de formació professional, així com altres iniciatives d’actuació rela-
cionades amb territoris especialment afectats per l’atur, l’atenció a les persones en atur de més de 45 anys i una acció específica de foment de les perso-
nes emprenedores. 
23 Article 2.3 de la Llei 5/2013, de 8 de juliol, de suport als emprenedors i la competitivitat i internacionalització de les pimes de la Regió de Múrcia. L’annex 

1 reprodueix la definició de reemprenedor que conté la Llei. 
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Un tercer motiu per optar per la definició del GEM és el fet que no es pronuncia sobre la forma jurídica que adopta 
aquesta nova activitat empresarial i inclou expressament l’autoocupació, opció per la qual es decanten molts em-
prenedors (individuals o col·lectius)24 per iniciar una activitat al nostre país. Cal tenir en compte que, a partir de les 
dades de l’EPA, s’estima que l’any 2012 hi ha a Catalunya 474.901 autònoms, el 67,2% dels quals no tenen assa-
lariats, mentre que el 32,8% sí en tenen.25 D’altra banda, segons la SS, a finals de l’any 2012 hi havia registrades 
a Catalunya 517.167 persones que cotitzaven com a treballadors per compte propi, de les quals el 99,9%, al rè-
gim especial de treballadors autònoms, i el 80,5% no tenen assalariats. El pes dels autònoms sobre el total de 
persones ocupades a Catalunya el 2012 va ser del 16,4%, gairebé un punt percentual menys que la xifra assolida 
el 2006 (el 17,3%), abans de l’inici de la crisi econòmica. Malgrat aquestes dades, cal tenir en compte que no tota 
persona autoocupada es pot considerar emprenedora, seguint la definició per la qual es decanta aquesta obra 
(persona que inicia una activitat econòmica amb una sèrie de matisos que s’apunten més endavant).  

I en quart i darrer lloc, la definició del GEM sustenta una de les recerques quantitatives de major qualitat i ampli-
tud, tant pel que fa al nombre de països i regions analitzats (entre les que se situa Catalunya) com les manifesta-
cions de la iniciativa emprenedora analitzades (per col·lectius específics, per àmbits concrets, etc.). 

D’altra banda, cal fer dues consideracions més en referir-se al concepte d’emprenedoria en el qual es basa el 
present Informe. 

En primer lloc, cal destacar que no serà objecte d’anàlisi el que es coneix com l’emprenedoria corporativa o in-
traemprenedoria, entesa com “l’activitat sistemàtica que té com a objecte generar nous negocis per a l’empresa 
mitjançant el desenvolupament de nous projectes empresarials innovadors, ja sigui a l’interior de la mateixa em-
presa o mitjançant la seva participació en altres de noves creades a l’exterior” (Cambra de Comerç i Indústria de 
Terrassa, et al. 2011). El principal objectiu de l’emprenedoria corporativa és el d’innovar i emprendre dins 
l’empresa, de manera que l’empresa es pugui adaptar als canvis de l’entorn.  

Amb una definició similar, l’observatori GEM, amb la col·laboració de la Direcció General de Política de la Petita i 
Mitjana Empresa (DGPYME) del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, ha elaborat un Informe sobre 
l’emprenedoria corporativa a Espanya, que aporta les primeres dades quantitatives sobre el fenomen.26 

En segon i darrer lloc, cal tenir en compte l’objecte social de l’empresa i com aquest en condiciona l’activitat, la 
configuració i la seva filosofia. Generalment, s’acostuma a associar l’empresa a la maximització de beneficis per 
als seus accionistes. Tot i això, hi ha altres tipus d’empreses, enfocades a la consecució d’un benefici social 
(Alemany, Álvarez, Planellas et al., 2011), definides com “empreses socials”. Òbviament, aquestes empreses po-
den obtenir beneficis (i han d’obtenir-ne, per garantir la seva viabilitat), però la seva activitat s’enfoca prioritària-
ment a l’obtenció d’aquest rendiment social.  

Així doncs, els projectes emprenedors per crear aquest tipus d’empreses conformen el que s’anomena “empre-
nedoria social”. Els darrers anys aquest concepte ha entrat amb força en el debat i la recerca sobre 
l’emprenedoria.27 S’ha considerat un subtipus més d’emprenedoria. Ara bé, molts autors consideren que no deixa 
de ser un nou concepte per definir una realitat ja existent (Generalitat de Catalunya, 2012a). 

Els projectes emprenedors socials varien entre ells en funció de la importància que atorguen als seus objectius 
socials i/o comercials (Terjesen, Lepoutre, Justo et al., 2012), amb independència, un cop més, de la forma jurídi-
ca per la qual optin. Així, l’Informe GEM sobre l’emprenedoria social 2009 (Terjesen et al., 2012) defineix 
l’emprenedoria social exclusivament a partir de l’objecte del projecte: aquella “activitat emprenedora amb un ob-
jectiu social, ja sigui duta a terme per una persona física o jurídica”, i distingeix quatre categories d’empreses se-
gons la seva missió: 

 Activitat emprenedora purament social: on la persona inicia o gestiona una activitat que no té cap objectiu 
comercial. 

                                                        
24 Cal tenir en compte també l’emprenedoria col·lectiva, que adopta una forma societària, però els membres de la qual cotitzen a la Seguretat Social com 

a autònoms. Un exemple en són les cooperatives de treball associat, els estatuts de les quals han de concretar si els socis treballadors de la cooperativa 
s’assimilen a treballadors per compte aliè i cotitzen al règim general o al corresponent segons l’activitat econòmica de la cooperativa, o bé es consideren 
treballadors autònoms, i per tant cotitzen al RETA o a treballadors del mar per compte propi. 
25 El nombre de cooperativistes que estima l’EPA se situa en un nombre molt reduït l’any 2012, no significatiu estadísticament, la qual cosa fa que no sigui 

possible donar-ne informació quantitativa. 
26 Coduras, Guerrero i Peña (2011). L’informe defineix emprenedoria corporativa com aquella “activitat associada al desenvolupament de noves activitats 

de negoci per part dels empleats de qualsevol empresa o entitat per als seus empresaris, en termes de crear un nou punt de venda, una filial, el llança-
ment de nous productes o serveis o qualsevol altra iniciativa de caràcter emprenedor”. 
27 D’acord amb la Comissió Europea, CE (2013a), la denominació “emprenedoria social” apareix a la dècada dels 90 del segle passat en els països anglo-

saxons. 
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 Activitat emprenedora purament comercial: on la persona inicia o gestiona una activitat que no té cap objectiu 
social.  

 Coexistència d’activitat comercial i social: on la persona inicia o gestiona una activitat que per se és alhora 
comercial i social. 

 Simultaneïtat d’activitat comercial i social: on la persona inicia o gestiona alhora una activitat comercial i soci-
al, però que són entitats diferents. 

Segons aquest Informe els tipus de projectes i d’organitzacions creades pels emprenedors socials difereixen en 
funció del país i el seu grau de desenvolupament. Així, en les economies menys desenvolupades, els projectes 
d’emprenedoria social se centren en cobrir necessitats bàsiques, com ara la sanitat, l’accés a l’aigua i la seva sa-
lubritat o el suport a activitats agrícoles de zones rurals. En canvi, en les economies més industrialitzades, 
l’atenció dels projectes se centra més en donar suport a la cultura, proveir serveis a les persones discapacitades, 
col·laborar en processos de recollida de residus i protecció del medi ambient i oferir activitats gratuïtes, com ara el 
networking social. D’altra banda, l’enquesta del GEM identifica tres característiques que les empreses socials te-
nen en major o menor grau: la preeminència de la finalitat social (o mediambiental) front a la finalitat econòmica; 
la dependència dels ingressos generats i la seva contribució al total d’ingressos de l’organització; i la presència 
d’innovació. D’acord amb la Comissió Europea les empreses socials formen part d’un creixement intel·ligent, atès 
que responen a necessitats no satisfetes mitjançant la innovació social. En aquest sentit, des de diverses instàn-
cies s’ha posat de manifest  que la innovació no només es pot donar en l’àmbit de la tecnologia i la ciència, sinó 
que també es pot donar en l’àmbit social.  

Per tant, sota el concepte d’emprenedoria social es poden incloure una àmplia gamma d’activitats i iniciatives du-
tes a terme tant per empreses amb finalitat de lucre com per entitats institucionals amb una finalitat social, orga-
nitzacions sense ànim de lucre i el sector públic. Les iniciatives d’emprenedoria social no tenen perquè estar des-
tinades a la producció ni s’espera que es mantinguin estables en el temps.  

Un element determinant a l’hora de qualificar una iniciativa emprenedora com a social és que davant la decisió 
d’escollir entre maximitzar la rendibilitat o l’impacte social la balança s’inclina pel segon (Alemany et al., 2011). És 
un procés innovador dels recursos i en el que s’aprofiten les oportunitats per solucionar un problema social o cata-
litzar el canvi social necessari per tal que el problema es redueixi o desaparegui (Mair i Martí, 2006).28 

Com ja s’ha dit, les formes jurídiques en què es plasma l’emprenedoria social són variades, si bé s’acostumen a 
identificar-ne tres (Hartigan i Elkington, 2008):29  

 Organització no governamental (ONG) palanquejada: organitzacions sense ànim de lucre amb més impacte 
que les ONG tradicionals, basades en la innovació, el lideratge fort i en posar els beneficiaris en el centre de 
la solució.  

 ONG híbrides: creen valor social o ambiental amb elevades dosis d’innovació.  

 Empresa social:30 amb independència de la forma jurídica de l’empresa (persona física o jurídica), l’empresa 
social refereix a l’emprenedoria social en el mercat, en la que les persones que posen en marxa una empresa 
social busquen, per sobre de tot, consumar un impacte social molt definit, però utilitzen els mercats i una acti-
vitat empresarial financerament viable per fer-ho. La seva missió les diferencia de les empreses ordinàries: el 
motor de creació d’una empresa social és l’impacte social, no l’aventura empresarial. Això no significa que les 
empreses socials no hagin d’obtenir beneficis, sinó que la seva obtenció no és el principal objectiu. Quan 
n’obtenen una part important es reinverteix a l’empresa per incrementar-ne l’impacte social a llarg termini. 
Tracten valor econòmic i valor social. L’equilibri entre els dos valors és la seva proposta de valor.  

En l’actual context de crisi econòmica i d’ocupació aquesta manifestació de la iniciativa emprenedora ha adquirit 
una rellevància significativa i ha estat objecte de mesures públiques de foment i suport, analitzades en l’epígraf 
5.2.5 d’aquest Informe. 

                                                        
28 A Alemany et al. (2011). 
29 A Generalitat de Catalunya (2012a). 
30 Tal com es recull en l’epígraf 5.2.5 de l’Informe, recentment s’ha aprovat la regulació dels fons d’emprenedoria social europeus, amb la finalitat de finan-

çar les empreses socials a la UE. Als efectes d’aquesta norma, empresa social és aquella l’objectiu de la qual és “tenir una incidència social, més que ge-
nerar beneficis per als seus propietaris o per als seus socis. Opera proporcionant béns i serveis al mercat i utilitza els seus beneficis fonamentalment per 
assolir objectius socials. Està gestionada de manera responsable i transparent, en particular mitjançant la participació dels seus treballadors, consumidors i 
parts interessades en les seves activitats mercantils” (Reglament núm. 346/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2013, sobre els fons 
d’emprenedoria social europeus; DOUE L 115, de 25.04.2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0018:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0018:0038:ES:PDF


 L’EMPRENEDORIA A CATALUNYA: ACTIVITAT, EDUCACIÓ I POLÍTIQUES 

39 

3.2. Com mesurar l’emprenedoria? 

Atès que l’emprenedoria es pot definir de diferents maneres i des de diferents perspectives, la seva quantificació 
és també multifocal. En aquest apartat es recullen dues experiències d’àmbit internacional que proporcionen in-
formació (principalment quantitativa) de les diferents manifestacions de l’emprenedoria: el Programa d’indicadors 
d’emprenedoria de l’OCDE i de l’Eurostat i l’Informe GEM. 

El Programa d’indicadors d’emprenedoria de l’OCDE-Eurostat 

Els darrers anys han aparegut moltes iniciatives per analitzar i parametritzar el fenomen de l’emprenedoria. Una 
de les principals és el Programa d’indicadors d’emprenedoria (PIE), impulsat per l’OCDE amb la col·laboració 
d’Eurostat, i que rep el suport d’organitzacions reconegudes internacionalment en aquest àmbit, com la Fundació 
Kauffman.31 

El Programa es va iniciar el 2006 amb un debat sobre el concepte d’emprenedoria i els possibles indicadors per 
mesurar-la. L’any 2007 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’OCDE i Eurostat i, a partir d’aquest mo-
ment, experts de les dues institucions han treballat per elaborar el marc conceptual i metodològic del Programa. 
Finalment, l’any 2011 es va publicar el primer informe.32 L’objectiu del Programa és desenvolupar un llistat 
d’indicadors, definicions i conceptes estandarditzats per garantir dades estadístiques a llarg termini, amb la finali-
tat de proporcionar informació als agents responsables de les polítiques públiques i als investigadors acadèmics 
per millorar el coneixement i la informació disponible sobre l’activitat emprenedora i el seu impacte, sobretot en 
termes de riquesa, ocupació i productivitat. 

El concepte d’emprenedoria en què es basa el Programa és diferent del concepte del projecte GEM, atès que in-
clou la intraemprenedoria (o emprenedoria corporativa),33 però exclou expressament l’emprenedoria social.34 Així, 
es considera que l’emprenedoria és tota “acció humana per generar valor, a través de la creació o expansió d’una 
activitat econòmica, identificant i explotant nous productes, processos o mercats” (OCDE, 2012a). D’altra banda, 
com s’explica més endavant, exclou les persones emprenedores sense assalariats. 

Ara bé, l’amplitud del concepte fa impossible mesurar-lo a partir d’un únic indicador (tot i que el Programa preveu 
a llarg termini disposar-ne d’un), i més tenint en compte que la definició es basa en tres elements: la persona em-
prenedora, l’activitat emprenedora i l’emprenedoria. Alhora, l’aportació significativa del Programa és la creació 
d’un marc teòric per analitzar el fenomen des d’una triple perspectiva: els determinants; les manifestacions de 
l’emprenedoria i el seu impacte. 

Començant per la darrera perspectiva, s’entén que l’impacte econòmic i social de l’emprenedoria es mesura en 
termes de creació d’ocupació, creixement econòmic, reducció de la pobresa i formalització del sector informal. Pel 
que fa a les manifestacions de l’emprenedoria, atès que aquestes són moltes i heterogènies, el marc teòric llis-
ta una sèrie d’indicadors que proporcionen informació diferent. S’intenta que cada indicador mesuri un impacte 
determinat, des d’una perspectiva determinada, i focalitzant sobre un determinat tipus d’emprenedor. Així, els in-
dicadors se centren en les empreses, l’ocupació i la creació de riquesa. 

Per últim, els determinants es refereixen a aquell conjunt de factors que influeixen en els emprenedors i la seva 
activitat. El Programa PIE n’identifica sis: el marc regulador, les condicions de mercat, l’accés al finançament, 
l’R+D i la tecnologia, les capacitats emprenedores i la cultura. Cada un d’aquests sis factors està afectat per dife-
rents polítiques, que a la vegada es poden desglossar en diferents àrees temàtiques.35 Cal tenir en compte que 
una mateixa política pot afectar més d’un determinant, si bé s’ha intentat associar al que es considera que influeix 
en major mesura. La figura següent resumeix el marc teòric descrit. 

                                                        
31 http://www.kauffman.org/  
32 OCDE (2011). 
33 Considera que l’emprenedoria no es limita a la creació d’empreses, sinó que també es dóna en les empreses existents. Així mateix, s’afirma expressa-

ment que no només es dóna en les pimes sinó també en les grans empreses. 
34 Atès que la intenció de la definició és captar un aspecte concret de l’emprenedoria, el més relacionat amb el vessant empresarial, tenint en compte els 

interessos i la finalitat de l’OCDE (Eurostat, 2012). 
35 Vegeu el capítol 4 d’aquest Informe per a una descripció més detallada d’aquestes àrees. 

http://www.kauffman.org/
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TAULA 5.   Marc teòric del Programa d’indicadors d’emprenedoria de l’OCDE-Eurostat  

Determinants 
Manifestacions de 

l'emprenedoria 
Impacte 

Marc regulador 
Condicions de mer-

cat 
Accés al finan-

çament 
R+D i tecnologia 

Capacitats empre-
nedores 

Cultura Empreses 
Creació de llocs de 

treball 

Costos administratius 
d'entrada  

Normativa antimono-
polis 

Deute Inversió en R+D 
Formació i experièn-

cia dels emprene-
dors 

Actitud davant el 
risc 

Ocupació 

Creixement econò-
mic 

Costos administratius 
del creixement 

Competència Àngel inversors 
Relació universitat 

/ empresa 
Formació en empre-
nedoria i empresa 

Actitud davant els 
emprenedors 

Reducció de la po-
bresa 

Regulació de la fallida 
Accés al mercat inte-

rior 
Capital risc 

Cooperació tecno-
lògica entre em-

preses 

Infraestructura em-
prenedora 

Desig de tenir la 
pròpia empresa 

Creixement 
Formalització del 
sector informal 

Regulació sobre se-
guretat, salut i medi 

ambient 

Accés al mercat ex-
terior 

Altres formes par-
ticipació en el ca-

pital 
Difusió tecnologia Immigració 

Esperit empresa-
rial (educació) 

    

Regulació del produc-
te 

Implicació del sector 
públic 

Mercat d'accions 
Accés a la banda 

ampla         

Regulació del mercat 
de treball 

Adquisició pública 
  

Sistema de pa-
tents / estàndards         

Marc legal i judicial               

Seguretat Social i sa-
nitària               

Marc fiscal (ingres-
sos, herències)               

Marc fiscal (financer i 
empresarial)               

Font: OCDE, Ahmad i Hoffman (2008). 
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Com ja s’ha dit, la definició d’emprenedoria del Programa PIE36 comporta implícitament entendre que els empre-
nedors són propietaris d’empreses, persones que assumeixen el risc associat a l’activitat empresarial. Els direc-
tius que no tenen la propietat de l’empresa no es consideren emprenedors, encara que tinguin per delegació el 
control sobre les decisions financeres i inversores clau.37 La novetat implícita que comporta emprendre s’associa 
a la mida de l’empresa (amb assalariats) en comparació a la menor escala d’un negoci sense treballadors (autoo-
cupació) i que, en principi, reflecteix un menor potencial de creixement i de creació de llocs de treball.38 Per tant, 
s’exclou de l’anàlisi el conjunt d’emprenedors que inicien una activitat econòmica, però no tenen assalariats.39 

L’equip tècnic de l’OCDE va constatar una diversitat elevada entre els països a l’hora de concretar la definició 
d’emprenedoria i plasmar-la en un indicador. Amb aquesta finalitat, s’estableix una definició més operativa del que 
és un emprenedor: “persona que té el control directe sobre l’activitat d’una empresa, sent propietària de tot o 
d’una part significativa d’aquesta”. Així mateix, els “emprenedors ocupadors” són aquells que tenen contractada 
una persona com a mínim.40 

Es van identificar dos indicadors per analitzar aquest extrem:  

 El nombre d’empresaris amb assalariats, a partir de la Labour Force Survey d’Eurostat; i 

 la taxa de creació d’empreses amb assalariats, calculada com el percentatge de noves empreses amb un as-
salariat com a mínim sobre el total d’empreses actives amb, com a mínim, un assalariat, d’un any determinat. 

Juntament amb aquests indicadors, el Programa PIE considera que són clau els següents: 

 La taxa de destrucció d’empreses amb assalariats, calculada com el percentatge de les empreses amb un 
assalariat com a mínim que finalitzen la seva activitat un any determinat sobre el total d’empreses actives 
amb, com a mínim, un assalariat, d’un any determinat.41 

 Taxa d’empreses d’alt creixement, definides tant en termes d’ocupació com de facturació. Són empreses que 
presenten un creixement mitjà anual superior al 20%, pel que fa al nombre d’assalariats i pel que fa a la seva 
facturació. S’analitza aquest tipus d’empreses perquè es considera que en registrar aquests creixements 
anuals contribueixen en major mesura al creixement econòmic i d’ocupació general i representen, per tant, 
una emprenedoria realment innovadora.42 

 Taxa d’empreses gasela, definides tant en termes d’ocupació com de facturació. Aquestes empreses són un 
subgrup de les anteriors (per tant presenten creixements anuals mitjans del 20% en ocupació o facturació), 
però tenen menys de cinc anys d’antiguitat.  

A tall de síntesi, tal com s’observa a la figura següent, les manifestacions de l’emprenedoria es poden constatar 
des de tres perspectives: les empreses, l’ocupació i el creixement. El Programa PIE associa a cada una 
d’aquestes perspectives sis indicadors, dos dels quals són considerats clau per a cada àmbit. Aquests sis indica-
dors clau són els desenvolupats supra. 

 

 

 

                                                        
36 “Tota acció humana per generar valor, a través de la creació o expansió d’una activitat econòmica, identificant i explotant nous productes, processos o 

mercats” (OCDE, 2011). 
37 OCDE (2012a). 
38 Eurostat (2012). 
39 Cal tenir en compte que, com es veurà en l’apartat següent, aquest col·lectiu (els emprenedors o empresaris sense assalariats) és significativament alt 

al nostre país, fet que obliga a ser curosos en analitzar les dades d’aquest apartat.  
40 OCDE (2012a). 
41 Es considera que una empresa finalitza la seva activitat quan en un termini de dos anys efectivament no reinicia la seva activitat. Per tant, aquest indi-

cador presenta un desfasament temporal de dos anys. 
42 La importància que dóna el Programa PIE a aquest tipus d’empreses reflecteix la visió “schumpeteriana” de la innovació i emprenedoria que implícita-

ment porta associada la definició d’emprenedoria, tal com es comenta més endavant. 
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TAULA 6.   Marc teòric del Programa d’indicadors d’emprenedoria de l’OCDE-Eurostat. Indica-
dors de les manifestacions de l’emprenedoria 

Manifestacions de l'emprenedoria 

Empreses Ocupació Creixement 

Taxa de creació d'empreses amb as-
salariats 

Taxa d'empreses d'alt creixement en 
termes d'ocupació 

Taxa d'empreses d'alt creixement en 
termes de facturació 

Taxa de destrucció d'empreses amb 
assalariats 

Taxa d'empreses gasela en termes 
d'ocupació 

Taxa d'empreses gasela en termes de 
facturació 

Taxa de rotació empresarial Taxa de creació de start-ups Valor afegit d'empreses joves o petites 

Creixement net de les empreses ac-
tives 

Taxa de creació d'empreses 
Contribució a la productivitat, empreses 

joves o petites 

Taxa de supervivència, 3 i 5 anys 
Ocupació en les empreses de 3 i 5 

anys d'antiguitat 
Innovació, empreses joves o petites 

Percentatge d'empreses de 3 i 5 
anys d'antiguitat 

Grandària mitjana en empreses de 3 
i 5 anys d'antiguitat 

Exportacions, empreses joves o petites 

Nota: en taronja els indicadors considerats clau. 
Font: OCDE: Ahmad i Hoffman (2008). 

La taula següent conté els principals indicadors clau disponibles per a Espanya. Aquestes dades les facilita 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a Eurostat, que recull la informació de tots els estats membres i després la 
tramet a l’OCDE. Lamentablement aquesta informació desagregada per comunitats autònomes no és pública i 
d’accés gratuït, fet que impedeix contextualitzar la situació catalana en la perspectiva internacional. 

Malgrat la manca de dades disponibles per a tot el període analitzat i més recents, es pot constatar un cert alen-
timent en la creació d’empreses, així com un increment en la seva destrucció. Pel que fa a les empreses d’alt 
creixement, la variació interanual és negativa, segurament pels efectes de la crisi econòmica. 

TAULA 7.   Indicadors clau d’emprenedoria. Espanya, 2007-2010 

  2007 2008 2009 2010 

Taxa de creació d'empreses1 11,1 9,4 8,4 8,7 

Taxa de destrucció d'empreses1 9,8 14,5 12,4 n.d. 

Taxa d'empreses amb alt creixement (ocupació)2 n.d. n.d. 2,8 2,3 

Taxa d'empreses gasela (ocupació)3 n.d. n.d. 0,5 0,4 

Unitats: percentatges. 
(1) Taxes calculades sobre les empreses amb un assalariat com a mínim. 
(2) Empreses amb deu assalariats com a mínim i que tenen un creixement mitjà anual superior al 20%, pel que fa al nombre 

d’assalariats. La taxa d’empreses amb alt creixement en termes de facturació no està disponible per a Espanya. 
(3) Empreses amb alt creixement mesurat en termes d’ocupació i amb una antiguitat inferior a cinc anys. La taxa d’empreses gasela 

mesurada en termes de facturació no està disponible per a Espanya. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’OCDE i Eurostat. 

L’Informe GEM 

El Projecte GEM té l’objectiu d’analitzar de manera exhaustiva la relació que hi ha entre l’activitat emprenedora i 
el creixement econòmic dels països. El projecte va iniciar-se l’any 1999, davant la manca d’informació a nivell in-
ternacional i nacional sobre l’emprenedoria, i ha ampliat progressivament el nombre de països participants, fins 
als més de 80 en l’edició del 2012. Les fonts d’informació del projecte són tres: enquestes a la població adulta (de 
18 a 64 anys), enquestes i entrevistes en profunditat a experts dels diferents països participants per definir 
l’entorn territorial dels emprenedors, així com dades estandarditzades i homogeneïtzades obtingudes de fonts 
d’informació de totes els països analitzats (Informe GEM Catalunya, 2012).43 

El projecte investiga els següents temes: 

 Les condicions regionals, nacionals i institucionals que impulsen el sector empresarial. 

                                                        
43 Vaillant, dir., Guallarte, Lafuente, et al., 2013. 
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 El potencial dels governs per promocionar l’activitat emprenedora. 

 La relació existent entre les oportunitats de creació empresarial i la implicació de la població adulta en aquest 
procés. 

 Les diferències que s’observen a nivell internacional en els índexs que mesuren l’activitat empresarial. 

 L’estimació de la contribució del sector empresarial al creixement econòmic. 

Com ja s’ha comentat en l’apartat 3.1, el projecte GEM parteix d’una definició operativa de la iniciativa emprene-
dora i, a partir de la informació facilitada per l’enquesta, elabora el que es coneix com la taxa d’activitat emprene-
dora (TEA, en les sigles en anglès), que es proporciona desglossada per una diversitat de variables. Remetem a 
les explicacions de l’apartat 3.1 les diferents tipologies d’emprenedors que inclou la definició general. 

Si bé més endavant s’analitza l’evolució de la TEA a Catalunya en funció de diferents variables (edat, sexe, sector 
d’activitat, etc.), cal destacar que l’ús de la mateixa metodologia en les diferents edicions del projecte GEM per 
part dels països participants fa possible la comparació internacional de les dades obtingudes. El gràfic següent 
conté la TEA de la majoria de països de l’OCDE. El 2012 encapçalen el rànquing de TEA més alta Xile (on la TEA 
ha crescut els darrers anys de manera molt intensa), Brasil, Estònia i Letònia. La Xina va registrar una TEA alta el 
2011, si bé el 2012 ha baixat de manera considerable. D’altra banda, destaca que Catalunya se situa l’any 2012 
per sobre tant de mitjana de la UE com de la resta d’Espanya. 

GRÀFIC 1.  Taxa d’activitat emprenedora (TEA) per països, 2009-2012 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe GEM Catalunya (2009-2012). 

3.3. L’emprenedoria a Catalunya  

A continuació es presenten les principals dades disponibles relatives a Catalunya per mesurar les diferents mani-
festacions de l’emprenedoria i la seva evolució els darrers anys, afectats per la crisi econòmica. Així doncs, pel 
que fa al període 2007-2012 es recull la informació que proporciona l’Informe Catalunya, les dades sobre els tre-
balladors d’alta al RETA, la informació relativa al treball per compte propi de l’EPA i la informació sobre demogra-
fia empresarial que publica el Departament d’Empresa i Ocupació. Lamentablement, no es disposa dels indica-
dors per a Catalunya calculats seguint la metodologia del Programa d’indicadors d’emprenedoria, si bé l’INE facili-
ta a l’Eurostat aquesta informació relativa al conjunt de l’Estat. 

Complementàriament a aquestes fonts d’informació, cal tenir en compte l’anàlisi de la situació del treball autònom 
que efectua anualment el CTESC, part integrant de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya (capítol 
IV), que analitza amb més detall l’evolució de les dades relatives a la Seguretat Social i a l’EPA que es treballen 
en aquest apartat. 
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Informe GEM Catalunya 2012 

Com ja s’ha comentat, un dels principals indicadors que elabora l’Informe GEM per mesurar l’emprenedoria és la 
TEA (taxa d’activitat emprenedora), que mesura el percentatge de la població adulta involucrada en el procés de 
creació d’empreses i que està en possessió d’una part del capital com a mínim. La unitat d’anàlisi és doncs, 
l’emprenedor i no l’empresa per ella mateixa, si bé l’Informe analitza tant les característiques de la persona que 
emprèn com de l’empresa creada. 

Tot seguit es presenta l’evolució de la TEA els darrers sis anys. Les dades s’han obtingut de les diferents publica-
cions anuals de l’Informe GEM Catalunya. La darrera edició de l’Informe GEM és la corresponent a l’any 2012, la 
desena que inclou les dades de Catalunya i la dotzena amb les dades d’Espanya (Vaillant et al., 2013). Les fonts 
d’informació són l’enquesta a la població adulta44 i les entrevistes a 36 experts per tal de definir l’entorn territorial 
dels emprenedors.  

D’aquesta anàlisi es deriven les següents consideracions, apreciant-se alguns canvis importants en les caracterís-
tiques de l’emprenedoria respecte dels anys anteriors: 

 L’any 2012 es manté el creixement registrat el 2011, trencant la tendència decreixent que registrava des del 
2007. Ara bé, tot i aquest repunt, la TEA del 2012 encara no arriba als nivells del 2007 (7,9% vs. 8,4%). A 
partir d’aquesta taxa i de les dades poblacionals de l’INE, l’Informe GEM Catalunya 2012 estima anualment el 
nombre de persones emprenedores en la població, que conté el subgràfic 1. 

 Una constant de les dades quantitatives sobre l’emprenedoria és reflectir una menor propensió a emprendre 
de les dones en comparació als homes. La TEA en funció del sexe de l’emprenedor reflecteix també aquesta 
situació, i com les diferències es mantenen al llarg del temps. El 2012 s’incrementa aquesta diferència, atès 
que mentre la TEA masculina creix, la femenina davalla. L’Informe GEM Catalunya 2012 detalla les caracte-
rístiques de l’emprenedoria femenina, entre les que destaca el fet que les dones emprenedores es concentren 
en les fases inicials prèvies a l’inici de l’activitat empresarial i en les consolidades (en empreses creades el 
2009), fet que reflecteix un cert “buit” en les fases intermèdies (és a dir, en les empreses de recent creació, 
amb menys de 3 anys i mig d’antiguitat), i apunta a l’existència d’una sèrie de barreres d’accés a 
l’emprenedoria per a les dones. 

 Tot i que en general els joves tendeixen més a emprendre (pels motius que es comentaran a l’apartat 3.4), 
l’any 2012 aquesta situació canvia: la TEA dels menors de 35 anys és lleugerament inferior a la dels majors 
de 35, si bé ambdós creixen respecte el 2011. Les edicions dels propers anys confirmaran si es tracta d’un 
canvi de tendència o d’una variació puntual de les dades. 

 Com també s’ha comentat en l’apartat 2.1, la decisió d’emprendre pot venir motivada per la percepció de no-
ves oportunitats o per la necessitat de crear la pròpia empresa. Tal com reflecteix el gràfic, la TEA per oportu-
nitat és clarament superior a la de necessitat, si bé aquesta darrera creix el 2012 respecte dels anys anteri-
ors, fins a arribar al 2%. L’Informe GEM Catalunya 2012 constata com la major part de l’activitat emprenedora 
per necessitat es concentra en els emprenedors naixents (aquells que encara no han iniciat les operacions de 
les seves iniciatives emprenedores), fet que probablement reflecteix que un alt nombre de persones a Catalu-
nya han perdut l’esperança de trobar feina i veuen en l’autoocupació una sortida professional.  

 D’altra banda, si bé els gràfics següents no contenen aquestes dades, les dades de l’Informe GEM Catalunya 
2012 mostren com els darrers anys ha crescut el percentatge d’emprenedors inicials amb estudis superiors, 
en passar de ser el 51,9% el 2007 al 68,3% el 2012. Entre els exempresaris, l’Informe constata que n’hi ha 
pocs amb estudis superiors. Les dades procedents de l’EPA (que s’analitzen més endavant), mostren la ma-
teixa tendència. Tradicionalment s’associa el nivell educatiu formal amb un major capital humà i aquest, a la 
vegada, amb iniciatives emprenedores més innovadores (Koellinger, 2008; Ucbasaran et al, 2008) i més ori-
entades cap al creixement (Cooper et al, 1994; Barringer et al, 2005; Colombo i Grili, 2009).45 Així, l’Informe 
GEM Catalunya 2012 constata com el perfil innovador de l’emprenedor ha crescut respecte els anys anteri-
ors, fet que potser indica un cert retorn a les característiques emprenedores anteriors a la crisi, quan la inno-
vació en el procés i en l’ús de les noves tecnologies per part de les empreses era més alt que el registrat els 
darrers tres o quatre anys. 

 Una altra dada que cal destacar és que l’any 2012 augmenta l’abandonament empresarial (del 2,2% al 2,5%), 
situació oposada a la registrada a nivell estatal, on davalla lleugerament la taxa d’exempresaris respecte el 

                                                        
44 Per a l’Informe GEM Catalunya 2012 l’univers d’aquesta enquesta és la població resident a la comunitat autònoma de 18 a 64 anys; la mostra, 2.000 in-

dividus. L’enquesta es va realitzar entre els mesos de maig i juliol de 2012 (Vaillant et al., 2013). 
45 A Vaillant i Lafuente (2012). 
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2011. Els redactors de l’Informe alerten que aquest augment del cessament empresarial combinat amb baixos 
registres d’emprenedors naixents (aquells que efectivament creen una empresa) pot suposar que en els pro-
pers anys s’estanqui l’estoc emprenedor a Catalunya. 

GRÀFIC 2.  Evolució de la taxa d’activitat emprenedora (TEA). Catalunya, 2007-2012 

Nombre d’emprenedors estimat 

 
Unitats: persones. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe GEM Catalunya 
(2009-2012). 

Sexe 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe GEM Catalunya 
(2009-2012). 

TEA juvenil 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe GEM Catalunya 
(2009-2012). 

Motiu per emprendre 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe GEM Catalunya 
(2009-2012). 

L’Informe GEM Catalunya 2012 proporciona més informació interessant i qualitativa sobre la realitat emprenedora, 
que complementa les altres fonts estadístiques (que s’analitzen més endavant). De la informació disponible s’ha 
considerat rellevant destacar la que conté la taula següent. Les darreres dades semblen confirmar que en l’actual 
context de crisi econòmica i d’ocupació, la creació de la pròpia empresa es presenta com una solució ocupacional 
davant l’elevat atur, sobretot entre els joves. Ara bé, en aquest darrer col·lectiu, com constata el gràfic anterior, la 
TEA creix respecte el 2011, però amb menor intensitat que per al col·lectiu de més edat. El 19,6% dels emprene-
dors naixents joves estan en situació d’atur. 

La taula següent permet arribar a dues conclusions destacades: en primer lloc, el percentatge d’aturats entre els 
emprenedors en fase inicial (els que mesura la TEA) és reduït, atès que la gran majoria estan ocupats. Ara bé, els 
darrers anys (2009-2011) es constata una tendència creixent en aquest percentatge. Lamentablement, la darrera 
edició de l’Informe no publica aquesta dada per a Catalunya, si bé es pot suposar que ha crescut respecte el 
2011, atesa l’evolució de l’atur al país. 
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Una segona conclusió, relativa als joves (col·lectiu que, com ja s’ha dit, té uns alts nivells d’atur), és que la inten-
ció emprenedora entre els joves aturats i els que estudien ha crescut respecte del 2011, mentre que ha davallat 
entre els que treballen (si bé cal tenir en compte que el nombre absolut de joves ocupats ha davallat també). Pel 
que fa als emprenedors naixents,46 els joves en situació d’atur i els estudiants també creixen en importància relati-
va respecte del 2012.  

TAULA 8.   Situació ocupacional dels emprenedors. Catalunya, 2007-2012 z 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Percentatge d'aturats en els emprenedors inici-
als (TEA)  

0,0% 0,0% 7,5% 4,3% 10,4% n.d.  

Emprenedors potencials joves  

 aturats 6,1% 3,0% 22,9% n.d. 12,4% 24,3% 

ocupats  81,8% 81,2% 62,4% n.d. 78,8% 51,0% 

estudiants 10,6% 15,8% 14,7% n.d. 8,8% 22,9% 

Emprenedors naixents joves  

aturats 0,0% 0,0% 19,0% n.d. 10,5% 19,6% 

ocupats  100,0% 100,0% 76,0% n.d. 84,2% 66,7% 

estudiants 0,0% 0,0% 5,1% n.d. 5,3% 9,8% 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: el caràcter absolut dels emprenedors naixents joves ocupats els anys 2007 i 2008 (100% en ambdós casos) no significa que cap 
jove aturat emprengués, sinó que el seu nombre absolut no era significatiu estadísticament per ser tingut en compte. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe GEM Catalunya (2009-2012). 

Una avantatge de les dades de l’Informe GEM és disposar d’informació sobre l’entorn personal de l’emprenedor i 
sobre la seva mentalitat. El gràfic següent resumeix les principals variables analitzades sobre el seu context. Es 
pot observar com, amb els anys, en general, ha millorat la concepció vers l’emprenedoria i el seu reconeixement, 
si bé de manera coherent amb la situació econòmica actual, el 2012 ha empitjorat lleugerament aquesta percep-
ció. 

GRÀFIC 3.  Percepcions sobre l’emprenedoria. Catalunya, 2007-2012 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: el gràfic indica el percentatge dels emprenedors que han contestat afirmativament a les preguntes sobre els ítems relacionats. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe GEM Catalunya (2009-2012). 
 
 
 
 
 
 

                                                        
46 Els emprenedors naixents són aquells que han desenvolupat al llarg dels últims dotze mesos alguna activitat concreta per crear una nova empresa. 
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Les dades de l’Informe GEM Catalunya 2012 permeten fer les següents reflexions. En primer lloc, destacar la diferent 
situació registrada a Catalunya respecte de la resta de l’Estat pel que fa a la destrucció d’empreses: si bé a Catalunya 
la creació d’empreses és superior, també se’n destrueixen més. El principal motiu d’abandonament empresarial és la 
manca de rendibilitat del negoci (el 55,2%), mentre que els problemes de finançament suposen el 6,6% dels tanca-
ments. Les administracions públiques han de tenir en compte aquesta situació en la configuració de les seves políti-
ques públiques.  

D’altra banda, i seguint en l’àmbit de l’abandonament, l’Informe detecta que els emprenedors que no han tingut èxit te-
nen dificultats per inserir-se de nou al mercat de treball (només ho aconsegueix el 25%). Aquest fet genera dues pèr-
dues destacades: la pèrdua per al mercat de treball que suposa en termes de capital humà i la pèrdua d’oportunitats 
per a la persona que ha emprès, a més del cost personal i patrimonial que li pot suposar. Les administracions públiques 
han de ser curoses en la definició dels col·lectius destinataris de les mesures de foment de l’emprenedoria que duguin 
a terme. 

Per últim, afirma que “la creació d’empreses no ha de ser un fi, sinó una eina multifuncional”. És a dir, considera que és 
un error definir una política específica de foment de l’emprenedoria, sinó que les mesures previstes s’han d’orientar a la 
consecució de diferents finalitats específiques i/o sectorials, com ara la inserció de determinats col·lectius, la formació 
professional, la promoció del turisme, el desenvolupament rural, la investigació en l’àmbit de la salut, etc. Per tant, el 
foment de l’emprenedoria no ha de ser una competència d’un únic departament, sinó un objectiu transversal a tota 
l’acció de Govern. 

Treball autònom registrat a la Seguretat Social 

El col·lectiu de persones que treballen per compte propi que estan afiliades a la Seguretat Social cotitza en règims 
diferents: al règim especial de treballadors del mar (REM) i al règim especial de treballadors autònoms (RETA). 
Alhora aquest darrer grup inclou els afiliats al Sistema especial de treballadors agraris (SETA), abans règim espe-
cial agrari (REA).  

La Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya del CTESC analitza anualment les dades de la Secretaria de 
Seguretat Social desagregades en funció de diferents variables (província, sector d’activitat, nacionalitat), però 
compta amb una anàlisi específica del que la Secretaria anomena “autònoms pròpiament dits”, que inclou dife-
rents col·lectius i dels quals es disposa de dades més desagregades (en funció del sector d’activitat, situació pro-
fessional, pluriactivitat, sexe, edat, nacionalitat i antiguitat del negoci) i que permeten una aproximació més deta-
llada. Els “autònoms pròpiament dits” són totes les persones afiliades per compte propi excloses les persones que 
cotitzen en societats mercantils, cooperatives o altres societats, els col·laboradors familiars i els col·lectius espe-
cials de treballadors autònoms inclosos al RETA. 

A continuació s’analitzen aquestes dades i es presenten les principals consideracions de la seva evolució els dar-
rers sis anys.  

L’any 2012 hi havia afiliades a la Seguretat Social com a treballadors autònoms pròpiament dits 309.783 perso-
nes, el 59,6% del total dels afiliats per compte propi que cotitzen a la Seguretat Social. Aquest percentatge ha da-
vallat respecte del 2007, quan van representar el 62%, 371.531 persones en nombres absoluts. La davallada 
anual mitjana del període analitzat (2007-2012) ha estat del 3,6%. 

El gràfic següent conté les dades relatives a aquest col·lectiu en funció de la seva situació professional, sexe, 
edat i sector d’activitat. De l’anàlisi quantitativa de les dades cal destacar: 

 Pel que fa a la situació professional, cal destacar com els autònoms pròpiament dits sense assalariats són 
clarament majoritaris (representen el 80,5% del total el 2012), per sobre del pes que tenen els empresaris 
sense assalariats segons l’EPA (67,2% tal com es comenta més endavant).48 D’altra banda, al llarg del perío-
de analitzat, els autònoms sense assalariats han registrat una davallada més intensa que els que en tenen 
(3,8% vs. 2,6% anual de mitjana). A diferència dels anys anteriors, el 2012 el nombre d’autònoms pròpiament 
dits amb assalariats creix (el 7,5%). 

                                                        
47 Compareixença celebrada el dia 6 de juny de 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
48 Aquesta diferència pot ser deguda, d’una banda, a les diferències metodològiques d’ambdues fonts i, de l’altra, als col·lectius que s’exclouen del con-

cepte de “treballadors autònoms pròpiament dits”, ja mencionats, i que possiblement sí recull l’EPA sota la categoria de treball autònom. 
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 En canvi, el percentatge d’homes (66,6% el 2012) segons les dades de la Seguretat Social és pràcticament 
idèntic al que reflecteix l’EPA (66,3%). Malgrat ser majoritaris, els homes han registrat una davallada més in-
tensa que les dones al llarg del període analitzat (4,3% i 1,9% de mitjana anual respectivament). 

 Pel que fa a l’edat, es constata un cert envelliment: els que tenen entre 40 i 54 anys passen de concentrar el 
41,8% (2007) al 44,4% (2012), i els de més de 55 anys passen del 24,7% al 26,6% del total; de tal manera 
que els majors de 40 anys suposen el 2012 el 71% del total. Els més joves (els menors de 25 anys) tot i ser 
els menys nombrosos en termes absoluts, han registrat la davallada més intensa (el 10,1% anual de mitjana). 

 Finalment, pel que fa als sectors d’activitat, la construcció presenta la principal davallada de treballadors afili-
ats (el 10,3% de mitjana anual). Malgrat que el nombre d’autònoms pròpiament dits davalla en tots els sec-
tors, en els serveis davalla amb menor intensitat (1,6% anual de mitjana), fet que incrementa la concentració 
de treballadors en aquest sector respecte del total: passa del 68,3% el 2007 al 75,7% el 2012. 

GRÀFIC 4.  Autònoms pròpiament dits afiliats a la Seguretat Social (I). Catalunya, 2007-2012 

Situació professional 

 
Unitats: persones. 
Nota: dades a 31 de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Estat 
d’Ocupació. 

Sexe  

 
Unitats: persones. 
Nota: dades a 31 de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Estat 
d’Ocupació. 

Sectors d’activitat 

 
Unitats: persones. 
Nota: dades a 31 de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Estat 
d’Ocupació. 

Edat  

 
Unitats: persones. 
Nota: dades a 31 de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Estat 
d’Ocupació. 

Les dades de la Seguretat Social proporcionen més informació sobre aquest col·lectiu, desagregada en funció de 
si són pluriactius o no, sobre l’antiguitat del seu negoci i sobre la nacionalitat del treballador. Els següents gràfics 
resumeixen aquestes dades.  
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 El concepte de pluriactivitat es refereix a aquelles persones que treballen per compte propi i que tenen una al-
tra ocupació en la qual treballen per compte d’altri. En el marc d’aquest Informe el col·lectiu de pluriactius pot 
referir-se als que es tracta en el capítol 4 com “emprenedors a temps parcial” (i que pot incloure les persones 
a l’inici del projecte emprenedor), si bé també pot incloure persones que per determinats motius decideixen 
complementar (o es veuen obligades a fer-ho) la seva ocupació principal. Tot i això, aquest col·lectiu és mino-
ritari, en representar només el 5,4% l’any 2012. D’altra banda, ha davallat amb més intensitat que els no plu-
riactius (6,3% i 3,4% anual de mitjana, respectivament). 

 Així mateix, els nacionals espanyols són clarament majoritaris (el 91,2% del total el 2012), si bé han davallat 
de manera més intensa que els que tenen una nacionalitat estrangera (4% vs. 1,1% de mitjana anual). Ara 
bé, els darrers tres anys, el col·lectiu d’autònoms pròpiament dits de nacionalitat estrangera creix (el 4% el 
2010, el 6,7% el 2011 i el 2,8% el 2012), mentre que els nacionals espanyols davallen (el 2,8%, el 2,5% i el 
3,2%, respectivament). 

 Per últim, els treballadors autònoms pròpiament dits amb un negoci de més de cinc anys són els majoritaris: 
concentren el 63,6% dels casos, seguits dels que tenen una antiguitat d’1 a 3 anys (15,1%) i de 3 a 5 anys 
(8,5%). D’altra banda, els negocis joves, de menys de 6 mesos, si bé davallen lleugerament el 2012 (el 0,8%), 
han registrat tres anys de creixement: el 8,2% el 2011, l’11,7% el 2010 i el 8,8% el 2009. 
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GRÀFIC 5.  Autònoms pròpiament dits afiliats a la Seguretat Social (II). Catalunya, 2007-2012 

Pluriactivitat 

 
Unitats: persones. 
Nota: dades a 31 de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Estat 
d’Ocupació. 

Nacionalitat 

 
Unitats: persones. 
Nota: dades a 31 de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Estat 
d’Ocupació. 

Antiguitat del negoci 

 
Unitats: persones. 
Nota: dades a 31 de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Estat 
d’Ocupació. 

3.3.1.  

El treball autònom segons l’EPA 

Tot seguit es presenten les estimacions de l’EPA per a Catalunya els darrers anys. Les dades són les analitzades 
anualment en la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya del CTESC. 

Tal com es pot observar en el gràfic següent, l’any 2012 el nombre de treballadors autònoms és inferior al de l’any 
2000, malgrat que el país ha viscut una de les èpoques de bonança econòmica més altes. En aquesta evolució es 
poden apreciar dues etapes, amb el punt d’inflexió marcat l’any 2006. Així, de l’any 2000 al 2006 el nombre de 
treballadors autònoms va créixer un 3,3% anual de mitjana, mentre que a partir del 2006 decau el 3,6% de mitjana 
anual. 

D’altra banda, el pes dels autònoms sobre el total de la població ocupada ha davallat 1,2 punts percentuals res-
pecte del 2000, sent la del 2011 la xifra més baixa de tot el període analitzat. 
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GRÀFIC 6.  Nombre total de treballadors autònoms i percentatge d’autònoms sobre la població 
ocupada. Catalunya, 2000-2012 

 

 
Unitats: persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Les microdades de l’EPA permeten una anàlisi més detallada del col·lectiu d’autònoms. Ara bé, cal tenir en comp-
te que, per a determinades categories, les dades no són estadísticament significatives, fet que ha obligat a agru-
par-les amb altres que si que ho són. Aquesta operació s’ha fet dos cops: en primer lloc, al gràfic de les tipologies 
de treball autònom, seguint la definició d’emprenedoria proposada, a banda d’excloure les ajudes familiars, s’ha 
agrupat els cooperativistes amb els empresaris amb assalariats, atès que les cooperatives són formes societàries 
col·lectives (per la seva constitució són necessaris com a mínim tres socis), fet que els aproxima més a la figura 
d’empresaris amb assalariats que als empresaris sense assalariats, amb independència de si tots tres socis són 
de treball o no. 

D’altra banda, en analitzar el nivell d’estudis assolits, s’ha agrupat també les persones analfabetes amb les que 
només tenen estudis primaris, atès que la primera dada no era estadísticament significativa. 
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GRÀFIC 7.  El treball autònom segons l’EPA. Catalunya, 2006-2012   

Tipologies 

 
Unitats: persones. 
Nota: per afavorir la significativitat de les dades els cooperativis-
tes s’han afegit als empresaris amb assalariats. S’ha exclòs de 
l’anàlisi les ajudes familiars. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Sexe 

 
Unitats: persones. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Nivell d’estudis assolit 

 
Unitats: persones. 
Nota: per afavorir la significativitat de les dades les persones anal-
fabetes s’han afegit a les que tenen només estudis primaris. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
 

Sector d’activitat 

 
Unitats: persones. 
Nota: la sèrie no comença el 2006 atès que l’any 2009 va haver 
un canvi metodològic (introducció CCAE 2009). 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Els gràfics anteriors i l’anàlisi de les dades permeten fer, entre d’altres, les següents constatacions: 

 Pel que fa al treball autònom segons la tipologia, l’any 2012 els empresaris sense assalariats segueixen sent 
la majoria (el 67,2%). La davallada general acumulativa del 3,1% anual ha estat més intensa en el cas dels 
empresaris amb assalariats i cooperativistes (3,6%) que en els empresaris sense assalariats (2,8%). Aquest 
fet ha comportat que el pes relatiu dels empresaris amb assalariats i cooperativistes passi del 34% el 2006 al 
32,8% el 2012. En conseqüència, s’aprecia una atomització de l’emprenedoria. Ara bé, l’any 2012 aquests 
dos col·lectius tenen comportaments divergents amb la tendència general dels anys anteriors: els empresaris 
sense assalariats davallen (el 2,2%) mentre que els empresaris amb assalariats i cooperativistes creixen lleu-
gerament (el 0,9%). 

 En línia amb la majoria d’indicadors d’emprenedoria segons el sexe, els homes són majoria entre el treball 
autònom (el 66,3% el 2012). Malgrat això, atès que la davallada en nombres absoluts ha estat més intensa en 
el cas dels homes que en el de les dones (4,2% de mitjana anual enfront el 2,3%), el pes de les dones ha 
crescut lleugerament durant el període analitzat: ha passat del 31,2% el 2006 al 33,7% el 2012. Així mateix, 
cal destacar el lleuger increment registrat el 2012 per les dones (del 0,9%), a diferència dels homes, que da-
vallen el 3,6% respecte de l’any anterior. 
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 Pel que fa al nivell màxim d’estudis assolit per les persones autònomes, es constata com entre l’any 2006 i el 
2012, tot i davallar el nombre absolut de persones autoocupades, la davallada de les que tenen estudis més 
alts (educació secundària postobligatòria i educació superior) és menys intensa que la dels que les que tenen 
estudis més baixos (educació primària/analfabets i educació secundària obligatòria). Així, les persones amb 
només estudis primaris passen de representar el 20,6% del total el 2006 al 13,4% del total de treballadors au-
tònoms el 2012 (davallen el 10,3% de mitjana anual). Les persones que només tenen estudis secundaris obli-
gatoris també davallen intensament (el 4,5% de mitjana anual el període), fet que comporta que passin de re-
presentar el 27,4% al 25,7%. Les persones amb estudis superiors es mantenen pràcticament estables al llarg 
del període (davallen el 0,1% de mitjana anual) si bé amb alguna fluctuació, tal com reflecteix el gràfic. 

 Pel que fa al sector d’activitat on treballen les persones autoocupades, cal destacar la davallada del 14,6% de 
mitjana anual registrada en el sector de la construcció, conseqüència de la intensa crisi que ha patit el sector. 
L’any 2008 la construcció englobava el 17,1% del total del treball autònom, mentre que el 2012 només 
l’11,2%, en la mateixa proporció que la indústria (si bé en nombres absoluts la construcció ocupa 52.980 per-
sones, mentre que la indústria ocupa 53.345). El sector industrial ha registrat també una davallada intensa (el 
6% anual de mitjana), fet que ha comportat paral·lelament que el pes del sector serveis creixi (malgrat dava-
llar també el nombre d’autònoms), i ha passat de concentrar el 65,8% el 2008 al 71,5% el 2012. Cal destacar 
però, la davallada del sector serveis el 2012 (del 4,5%) i del sector agrari (el 2,5%), mentre que la indústria i 
la construcció creixen (el 6,6% i el 6,2%, respectivament). 

La demografia empresarial a Catalunya  

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya publica trimestralment des de l’any 2010 el 
Butlletí de demografia empresarial, amb la finalitat de fer públiques les dades sobre demografia empresarial per a 
Catalunya.49 Els indicadors que tot seguit es comenten es calculen a partir de les dades dels registres dels comp-
tes de cotització a la Seguretat Social (tant els relatius al règim general com al RETA) seguint una metodologia 
específica.50 

A continuació s’analitza l’evolució dels principals indicadors publicats pel Butlletí del quart trimestre de cada any. 
Si bé el Butlletí defineix els indicadors emprats, per tal de facilitar la comprensió d’aquest apartat tot seguit es re-
produeixen aquestes definicions: 

 Taxa bruta d’entrada (TBE): nombre d’altes d’empreses51 en un determinat trimestre respecte del total 
d’empreses existents el trimestre anterior.  

 Taxa bruta de sortida (TBS): nombre de baixes d’empreses en un determinat trimestre, respecte del total 
d’empreses existents el trimestre anterior. 

 Taxa neta d’entrada (TNE): diferència entre la taxa bruta d’entrada i la taxa bruta de sortida. 

 Rotació empresarial: altes més baixes d’empreses en un trimestre determinat en relació amb el total 
d’empreses existents en el trimestre. 

Així doncs, dels gràfics següents i de l’anàlisi de les dades poden extreure les següents consideracions: 

 El nombre d’altes i de baixes d’empreses reflecteix la crisi econòmica que s’ha viscut al llarg del període ana-
litzat (2007-2012), atès que les baixes han estat superiors a les altes d’empreses (sobretot l’any 2008), fet 
que ha comportat que la taxa neta d’entrada sigui negativa tot el període (amb algunes puntes positives el 
segon trimestre dels tres darrers anys: 2010, 2011 i 2012).52  

 El quart trimestre del 2012 es registra la rotació més alta del període (9,1%), atès l’elevat nombre d’altes i 
també de baixes. La rotació empresarial proporciona informació sobre el volum de fluxos en la creació i la 

                                                        
49 Tal com s’explica en la presentació de cada Butlletí, en l’actualitat es disposa de les dades sobre empreses i establiments ubicats en territori espanyol 

recopilats pel Directori Central d’Empreses (DIRCE) de l’INE (i els seus “moviments”: altes, permanències i baixes d’empreses), així com la informació que 
publica anualment l’IDESCAT relativa als establiments i les empreses amb algun establiment a Catalunya i empreses amb seu social a Catalunya. Malgrat 
tot, no hi ha informació disponible i actualitzada sobre demografia empresarial. 
50 Per a més informació, vegeu l’annex metodològic dels butlletins publicats.  
51 Altes d’empreses fa referència a les empreses que no estaven inscrites en el trimestre anterior a l’analitzat, però si apareixen com a actives en el trimes-

tre que s’analitza. Al mateix temps, les altes poden ser pures (empreses que no estaven inscrites el trimestre anterior ni en cap dels vuit trimestres anteri-
ors) i reactivades (empreses que no estaven inscrites el trimestre anterior a l’analitzat, però si havien estat actives en algun dels vuit trimestres anteriors). 
52 Així, si bé els gràfics següents no ho recullen, el segon trimestre aquesta taxa ha estat positiva: 0,4% el 2010, 0,6% el 2011 i 0,3% el 2012, degut a què 

la taxa bruta d’entrada ha estat superior a la de sortida. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.c015ce2a20b1bfc298740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=22007e8995bd7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=22007e8995bd7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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destrucció d’empreses. Per tant, el 2012 es configura com l’any amb més dinamisme empresarial en aquest 
sentit, juntament amb el 2011 i el 2008. 

 Pel que fa al nombre d’assalariats, el gràfic constata que més de la meitat de les empreses que s’activen no 
tenen assalariats (són el 60,6% de les altes el quart trimestre del 2012) i que són la meitat de les que es do-
nen de baixa (el 53,6% el 2012). En desagregar les empreses amb assalariats en funció del seu nombre 
s’aprecia també que les que en tenen menys (d’1 a 9) són també les que registren un major nombre d’altes i 
de baixes. Per tant, es pot establir una certa correspondència entre la mida de l’empresa i la seva estabilitat al 
llarg del temps, atès que les de mida més petita (cap assalariat o fins a 9) presenten una major rotació em-
presarial. 

 Pràcticament la meitat de les empreses que s’activen són persones físiques (el 49,8% el darrer trimestre del 
2012), seguides per les societats de responsabilitat limitada (el 33,9% el 2012). Les societats anònimes són 
una opció residual (el 0,7% de les noves altes el quart trimestre de 2012). En canvi, entre les baixes, el pes 
de les societats de responsabilitat limitada i el de les societats anònimes és superior que en les altes (37,8% i 
2,2% respectivament) i el de les persones jurídiques, inferior (44,8%).53 

 Per últim i pel que fa als sectors d’activitat, la construcció presenta una rotació empresarial més elevada que 
la indústria i els serveis (el 9,2% el 2010, el 10,5% el 2011 i l’11,8% el 2012), motivada per un nombre més 
elevat de destrucció d’empreses al llarg del període analitzat. Tot i això, hi ha més dinamisme (altes i baixes) 
en la construcció que en la indústria. En canvi, en els serveis, el nombre d’altes i baixes és superior en termes 
absoluts en comparació amb els altres dos sectors d’activitat. La diferència entre les altes i les baixes en 
aquest sector és menor que en els altres dos, fet que fa que la taxa neta d’entrada tot i ser negativa per una 
major destrucció d’empreses sigui pràcticament neutra (-0,1% el 2010, -0,3% el 2011 i -0.5% el 2012). 

                                                        
53 Les dades estan referides al quart trimestre de 2012, però la conclusió és igualment predicable dels anys anteriors. 
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GRÀFIC 8.  Indicadors de demografia empresarial. Catalunya, 2007-2012 

Taxes d’entrada, sortida i rotació 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: dades a IV trimestre.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i 
Ocupació (Butlletí de demografia empresarial). 
 

Altes i baixes segons el nombre d’assalariats 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: dades a IV trimestre. La categoria “Altes” inclou les altes pu-
res i les reactivades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i 
Ocupació (Butlletí de demografia empresarial). 

Altes i baixes segons forma jurídica 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: dades a IV trimestre. La categoria “Altes” inclou les altes pu-
res i les reactivades; “Altres” inclou també les societats anònimes. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i 
Ocupació (Butlletí de demografia empresarial). 

Altes i baixes segons sector d’activitat 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: dades a IV trimestre. La categoria “Altes” inclou les altes pu-
res i les reactivades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i 
Ocupació (Butlletí de demografia empresarial). 

Conclusions. El perfil majoritari dels emprenedors 

De l’anàlisi anterior es desprenen les següents conclusions: 

 L’any 2012 continua la tendència iniciada el 2006 de la davallada en el nombre de persones emprenedores, 
segons les dades procedents de la Seguretat Social i les de l’EPA. En canvi, l’Informe GEM Catalunya 2012 
(Vaillant et al., 2013) recull de nou que a Catalunya creix la iniciativa emprenedora, i els indicadors de demo-
grafia empresarial mostren com la taxa bruta d’entrada és superior al 2012 en comparació amb el 2011 (és a 
dir, s’han activat més empreses). Ara bé, cal tenir en compte que la TEA (indicador de l’Informe GEM) com-
prèn també l’emprenedoria naixent, és a dir, aquells emprenedors que els darrers 12 mesos han fet alguna 
activitat concreta per crear una nova empresa (redacció d’un pla de negocis, recerca de finançament, etc.), 
però que no han iniciat de manera efectiva l’activitat empresarial.  

 Els darrers anys s’aprecia un increment del nivell d’estudis assolit per part dels emprenedors (sobretot estudis 
superiors). 
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 Segons el GEM els joves tendeixen més a emprendre que la mitjana de la població (Vaillant et al., 2013) , si 
bé el 2012 es registra una variació en aquesta tendència (que informes posteriors validaran, si escau), mentre 
que les dades de la Seguretat Social mostren un cert envelliment del col·lectiu d’autònoms. 

 Malgrat l’actual context econòmic i alt atur, l’emprenedoria per oportunitat és superior a la de necessitat, si bé 
aquesta darrera creix amb força els dos darrers anys (Vaillant et al., 2013). 

 La construcció ha registrat fortes davallades en el nombre d’emprenedors, la qual cosa, combinada amb la 
davallada que també ha registrat la indústria, ha provocat que el sector serveis sigui el que aglutina la major 
part del treball autònom. Ara bé, la construcció continua sent un sector amb un important dinamisme en ter-
mes de demografia empresarial: es continuen creant empreses, però a un ritme inferior a les que es destruei-
xen. 

 La majoria dels emprenedors no tenen assalariats, i precisament els que sí en tenen han davallat de manera 
més intensa (tant segons les dades de l’EPA com de la SS), fet que porta a una atomització de 
l’emprenedoria a Catalunya.54 Les empreses sense assalariats o amb molt pocs lideren els indicadors de cre-
ació i de destrucció d’empreses. 

 Els darrers anys ha millorat la concepció social, el prestigi i el reconeixement de l’emprenedoria (Vaillant et 
al., 2013), si bé la persistència i gravetat de l’actual crisi pot afectar negativament aquest canvi. 

D’altra banda, les dades també permeten identificar una mena de “retrat robot” de l’emprenedor a Catalunya, si bé 
cal tenir en compte que les dades analitzades tenen mancances. Així, es pot considerar que el perfil majoritari de 
la persona emprenedora a Catalunya és un home, de 40 anys de mitjana, de nacionalitat espanyola, autònom 
sense assalariats, amb un nivell d’estudis alt (educació secundària postobligatòria o universitària) i que opera 
principalment en el sector serveis. 

TAULA 9.   El perfil majoritari dels emprenedors. Catalunya, 2012 

  Informe GEM Enquesta de població activa Seguretat Social 

Homes 60,9% 66,3% 66,6% 

Edat 40,31 n.d. 40-542 

Nacionalitat espanyola 92,3%3 n.d. 91,2% 

Autònoms sense assalari-
ats 

62,5%3 66% 80,5% 

Nivell d'estudis superiors 68,3% 60,9%4 n.d. 

Sector serveis 84,4%5 71,5% 75,7% 

Unitats: percentatges i l’edat en nombres absoluts (anys). 
(1) Edat mitjana de l’emprenedor inicial. 
(2) El 44,4% dels autònoms pròpiament dits tenen entre 40 i 54 anys. 
(3) Dades corresponents a l’any 2011. 
(4) Inclou educació secundària postobligatòria i educació universitària. 
(5) Inclou serveis orientats al consum i serveis a les empreses. Fa referència als emprenedors novells (aquells que han creat la seva 

empresa els darrers 12 mesos). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe GEM Catalunya 2012, l’EPA i la Secretaria d’Estat d’Ocupació. 

3.4. Col·lectius que són objecte d’un tractament específic en el foment de 
l’emprenedoria 

Si bé el perfil majoritari de l’emprenedor a Catalunya engloba un col·lectiu de persones nombrós, cal tenir en 
compte altres col·lectius definits en base a altres variables, com ara les dones, els joves i les persones de més 
edat, les d’origen immigratori, els emprenedors del sector agrari o industrial, els empresaris amb assalariats, així 
com individus amb altres trets personals i altres habilitats a les associades als emprenedors que s’han citat ante-
riorment. 

Atesa la impossibilitat d’analitzar aquests perfils, a continuació s’exposa amb una mica més de detall la situació i 
la recerca sobre tres col·lectius als quals s’han dirigit tradicionalment les mesures específiques de foment de 

                                                        
54 Aquest tret tan característic de l’estructura productiva del nostre país obliga a ser curosos amb la comparació internacional feta a partir dels indicadors 

del PIE, atès que aquests es calculen únicament sobre els empresaris amb assalariats. 
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l’emprenedoria, identificats en funció de tres variables: el sexe (les dones), l’edat (els joves i les persones de més 
edat) i la nacionalitat (les persones d’origen immigratori).55 

Aquest tractament específic es basa en dos fets. D’una banda, són col·lectius amb una menor participació en el 
mercat de treball, i, per tant, la seva integració tindria efectes positius tant en termes personals com agregats per 
al creixement econòmic i de l’ocupació;56 i de l’altra, tenen un menor accés a l’emprenedoria per una sèrie de mo-
tius que, si es corrigeixen, permetrien augmentar la seva propensió a emprendre, fet que alhora comportaria que 
s’integressin al mercat de treball, amb els efectes positius ja descrits.57 

En aquest sentit, el coneixement de les característiques de l’emprenedoria en aquests col·lectius és important per 
entendre l’origen de les diferències amb el perfil majoritari, identificar les barreres que els afecten negativament i 
poder articular així les mesures adequades per superar aquestes barreres (Eurostat, 2012). Cal tenir en compte 
que aquests col·lectius també se segmenten en altres subgrups més reduïts als quals les barreres generals identi-
ficades poden afectar amb més incidència (CE, 2012b). 

3.4.1. Les dones 

Els darrers anys la promoció de l’emprenedoria femenina ha esdevingut una de les prioritats de molts països (Eu-
rostat, 2012), atès que es considera que les dones tenen un alt potencial en termes d’ocupació: es calcula que 
aproximadament mil milions de dones de tot el món entraran en l’economia global la propera dècada (Aguirre, 
Hoteit, Rupp i et al., 2012). 

Un fet que ratifiquen els informes consultats és la menor propensió de les dones a emprendre en comparació amb 
els homes.58 A partir d’aquí s’analitzen les diferències entre sexes tenint en compte un seguit de variables.  

L’Informe Empowering the third billion. Women and the world of work in 201259 destaca la importància de conèixer 
els condicionants de l’emprenedoria femenina, per poder segmentar i adequar les mesures específiques per tal 
d’assolir objectius més sofisticats i menys genèrics que el simple augment de la creació d’empreses per part de 
les dones. La taula següent resumeix les conclusions dels principals informes consultats. Algunes de les afirmaci-
ons que conté el quadre poden semblar contradictòries, si bé cal tenir en compte que poden referir-se a àmbits 
territorials i/o temporals diferents i que la metodologia seguida en els diferents informes pot ser diferent i per tant, 
aportar diferents conclusions. 

                                                        
55 En aquest sentit, es pot citar com a exemple la menció específica com a destinataris de les accions de foment de l’emprenedoria de determinats 

col·lectius el Regalment que estableix el Programa per a la competitivitat per a les empreses i per a les petites i mitjanes empreses (Programa COSME): 
“emprenedors potencials, nous, joves i dones, així com grups destinataris concrets com ara persones grans d’una determinada edat, immigrants i empre-
nedors procedents de grups socialment desafavorits o vulnerables, com ara les persones amb discapacitat” (considerant 14è del Reglament (UE) núm. 
1287/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013. DOUE L 347, de 20.12.2013. 
56 Entre d’altres: Comitè Econòmic i Social Europeu, CESE (2012); CE (2012a); Aguirre et al. (2012); Kelley, Brush, Greene et al. (2011); Vincenza i Salt 

(2010); Rath (2010). 
57 CESE (2012); CE (2012b); Terjesen et al. (2012); Kelley et al. (2011). 
58 Entre d’altres: Fairlie (2012); OCDE (2012a); Hernández, dir. (2011); González i Nieto (2012); Ruiz, Camelo, De la Vega et al. (2010); Kelley et al. 

(2011). 
59 Aguirre et al. (2012). 
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TAULA 10.   Principals conclusions en la recerca sobre emprenedoria femenina 

Variable Conclusions de la recerca Font 

Edat 
Hi ha una relació positiva entre emprenedoria femenina i edat. GEM Catalunya 2009 

No hi ha diferències significatives segons el sexe pel que fa a la propensió a emprendre. 
Navarro, Camelo i Codu-
ras (2012) 

Nivell d'estudis 
assolit 

En l’àmbit espanyol, el nivell educatiu dels homes emprenedors és superior al de les dones emprenedores. GEM Espanya 2011 

En l’àmbit internacional, el nivell educatiu de les dones creix amb el desenvolupament econòmic del país. GEM sobre la dona (2010) 

A Catalunya, el nivell educatiu de les dones emprenedores és superior al dels homes emprenedors. Però aquesta diferència no 
facilita l'accés al finançament. A més, les dones es concentren en sectors amb poca implementació de coneixement (consum). 

GEM Catalunya 2009 

GEM Catalunya 2011 

No hi ha diferències significatives per sexe, però sí per àmbit: les dones tenen més tendència a escollir carreres humanístiques i 
menys empresarials, enginyeries o altres carreres tècniques, fet que condiciona els sectors d’activitat de les empreses que po-
den crear. 

Navarro et al. (2012) 

Comissió Europea (2008) 

Sector d'activi-
tat 

Les empreses creades per dones es concentren principalment en el comerç, transport i allotjament (i, en menor grau, en la in-
dústria). 

OCDE (2012a) 

Les empreses creades per dones es concentren principalment en el sector orientat al consum i en els serveis a les empreses, 
mentre que els homes operen també en el sector transformador. 

GEM Espanya 2011 

GEM Catalunya 2011 

GEM sobre la dona (2010) 

El sector condiciona la dimensió dels negocis creats per dones, el seu creixement i la seva internacionalització. 

Navarro et al. (2012) 

Factors que influeixen en l’elecció del sector:  
a) menor accés al finançament de les dones, clau per actuar en sectors que necessiten inversions altes (tecnològics, biotecno-
lògics, serveis empresarials a gran escala, etc.); 
b) necessitat de conciliar vida familiar i laboral (pot fer que optin per sectors que requereixin una dedicació menys intensa en 
temps); i 
c) tipus d’estudis cursats. 

Les dones acostumen a especialitzar-se en sectors de baix valor afegit, on les empreses acostumen a ser petites, com a con-
seqüència també d'una experiència i un capital humà més restringits. 

González, Martiarena i 
Peña (2012) 

Experiència 
professional 
prèvia 

Generalment les dones tenen menys experiència professional prèvia, fet que disminueix les seves probabilitats d'èxit. Navarro et al. (2012) 

La manca relativa d'experiència empresarial és un obstacle per a les dones a l'hora d'emprendre. 
Comissió Europea (2008) 
Navarro et al. (2012) 

Innovació 
Els homes tendeixen més a innovar que les dones. 

OCDE (2012a) 

Comissió Europea (2008) 

La proporció de dones amb tendència innovadora creix quan creix el desenvolupament econòmic del país. GEM sobre la dona (2010) 

Internacionalit-
zació i activitat 
exportadora 

No hi ha diferències significatives per sexe en el grau d'internacionalització. Navarro et al. (2012) 

Els homes tenen una major tendència a exportar. 
GEM Catalunya 2009 

González et al. (2012) 
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Variable Conclusions de la recerca Font 

Les dones joves amb formació universitària, les que operen en sectors de productes o serveis innovadors i les que tenen em-
preses amb més treballadors presenten més predisposició a internacionalitzar. 

González et al. (2012) 

Accés al finan-
çament 

Les emprenedores accedeixen a menys fonts de finançament i a menys capital que els homes, sovint perquè els negocis que 
emprenen no requereixen inversions altes degut al fet que tenen una mida més petita que els que inicien els homes, i també 
degut a la diferència en les aspiracions de creixement o al sector d'activitat en què operen. 

Navarro et al. (2012) 

En l'emprenedoria innovadora, les dificultats d'accés al finançament es deuen a la necessitat d'inversions quantioses i al fet que 
les dones acostumen a ser vistes com menys creïbles per part dels agents financers i dels inversors. 

Comissió Europea (2008) 

Capital social  

Les emprenedores acostumen a tenir xarxes socials més reduïdes i menys diverses que els homes. Les dones tendeixen a con-
fiar més en les seves relacions personals, fet que condiciona l’assessorament que poden rebre (menys professionalitzat i menys 
variat). 

GEM sobre la dona (2010) 

Navarro et al.(2012) 

Tenir una xarxa social diversa té una relació positiva amb la capacitat de l'emprenedor per reconèixer oportunitats de mercat, 
l'accés a fonts de finançament i la millora de la supervivència empresarial. 

Navarro et al. (2012) 

González i Nieto (2012) 

Motivació per 
emprendre 

Les dones tendeixen més a emprendre per necessitat que els homes. Aquesta tendència davalla a mesura que s’incrementa el 
desenvolupament econòmic del país. 

GEM sobre la dona (2010) 

GEM Espanya 2011 

L'emprenedoria per necessitat ha crescut els darrers anys, motivada per la recessió econòmica, tant entre els homes com entre 
les dones, si bé segueix sent superior en les dones. Es considera una tendència poblacional. 

GEM sobre la dona (2010) 

Afecten la decisió d'emprendre: la situació laboral de la persona, el grau de satisfacció amb l'actual ocupació, la retribució i les 
condicions de treball. En el cas de les dones, també el "sostre de cristall". 

López, Romero i Díaz 
(2012) 

Aspectes cog-
nitius 

Els homes tendeixen a ser més optimistes que les dones. OCDE (2012) 

Amb caràcter general, les dones tendeixen a percebre menys oportunitats, confiar menys en les seves capacitats, tenir més por 
al fracàs i menys tolerància al risc.  

GEM sobre la dona (2010) 

Navarro et al. (2012) 

Mateo, Solves i Gras 
(2012) 
González i Nieto (2012) 
Ruiz et al. (2010) 

En canvi, un cop emprenen, entre homes emprenedors i dones emprenedores aquestes diferències cognitives o de percepció 
no existeixen. 

Ruiz et al. (2010) 

Font: elaboració pròpia. 
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Aquestes diferències poden explicar-se des de dues òptiques diferents: el feminisme liberal i el feminisme socia-
lista (González, Martiarena i Peña, 2012). Segons la primera teoria, els homes i les dones tenen les mateixes ca-
pacitats; les diferències es deuen a les pròpies característiques de la persona que emprèn i de l’empresa creada, 
que en condicionen el rendiment. Aquestes diferències sistemàtiques poden estar induïdes per una discriminació 
envers les dones que limita llur accés a recursos essencials per a l’èxit empresarial, com ara l’educació (i el tipus 
de carreres escollides), l’experiència laboral, l’accés al finançament, etc. Aquest corrent del feminisme exigeix la 
igualtat a través de reformes polítiques i legals per eliminar traves en l’accés a l’educació, el suport econòmic i les 
oportunitats professionals. 

D’altra banda, segons la tesi que defensa el feminisme socialista, les diferències entre homes i dones es basen en 
els valors desenvolupats en la societat, inherents al sexe, sense que això impliqui que les dones tinguin menys 
capacitats que els homes. La socialització produeix diferents valors i expectatives per a homes i dones, fet que 
menysvalora el treball de les dones, tant en l’àmbit professional com en el domèstic (Fischer et al., 1993).60 

3.4.2. Els joves i les persones de més edat 

En aquest apartat es tracta l’emprenedoria de les persones més joves i d’edat més avançada, que si bé tenen una 
menor propensió a emprendre que el col·lectiu majoritari d’emprenedors, han estat objecte de diferents actuaci-
ons públiques. Així, tot i registrar una taxa d’emprenedoria menor (del 4,4% entre les persones de 18 a 24 anys i 
del 2,2% entre els majors de 55), l’Informe GEM Espanya 2011 reflecteix l’increment respecte de l’any anterior, 
quan va ser del 2,8% i de l’1,4%, respectivament (Hernández, dir., 2011), fet que sembla apuntar una tendència 
creixent d’aquestes persones a emprendre el seu negoci. Ara bé, tal com ja s’ha comentat, l’any 2012 es registra 
un canvi a Catalunya: la TEA dels joves és lleugerament més baixa que la dels adults (7,6 vs. 7,9). 

Aquest apartat segueix la definició de jove establerta per l’European Youth Forum segons la qual és jove aquella 
persona menor de 35 anys. Tots els informes del GEM segueixen aquesta definició, també el relatiu a Catalunya, 
atès que es considera que és l’edat apropiada per identificar els joves, tenint en compte la configuració demogrà-
fica del nostre país, així com la presència de diversos incentius relacionats amb l’emancipació dels joves i l’accés 
als recursos financers.61 Així mateix, s’identifica el col·lectiu de persones de més edat o sèniors com els majors de 
55 anys, seguint el criteri de la Comissió Europea per identificar l’emprenedoria sènior (CE, 2012b). 

La relació entre emprenedoria i edat ha estat analitzada en diferents estudis i no hi ha una conclusió clara. Així, hi 
ha autors que demostren que a més edat, més possibilitats d’emprendre (Evans i Jovanovic, 1989; Bird i Brush, 
2002; Caseo et al., 2010), mentre que d’altres afirmen que la relació entre emprenedoria i edat té la forma d’una 
“u” invertida, situant-se el seu punt màxim d’inflexió a l’edat dels 40 anys (Bergmann i Sternberg, 2007; Giannetti i 
Simonov, 2004).62 Les dades de les edicions de l’Informe GEM des de 1998 a l’edició 2009 confirmen la major 
propensió a l‘emprenedoria de les persones entre 25-34 anys. 

Un dels motius per defensar la primera tesi és que per crear una empresa es necessita un capital mínim (Evans i 
Jovanovic, 1989) i, quant més gran sigui el període per acumular riquesa, més probable és emprendre. A favor de 
la segona se situa Wagner (2007), argüint que a mesura que transcorre el temps augmenten les càrregues famili-
ars i les responsabilitats econòmiques, fet que pot provocar l’efecte contrari.63 

A continuació es tracten els dos col·lectius per separat i es resumeixen, tal com s’ha fet en analitzar 
l’emprenedoria femenina, els principals resultats de la recerca consultada. Cal recordar que algunes de les afir-
macions que contenen els quadres poden semblar contradictòries, motivades pel fet de referir-se a àmbits territo-
rials i/o temporals diferents i també a una metodologia diferent. 

Els emprenedors joves 

Pel que fa als més joves, cal tenir en compte la dramàtica situació que viuen en l’actualitat: l’any 2012 la taxa 
d’atur mitjana dels menors de 25 anys és del 22,9% a la UE-27 (del 53,2% a Espanya), mentre que la de les per-
sones de 25 a 74 anys representa el 9,1% (el 22,7% a Espanya). Aquestes dades demostren dos fets molt greus: 
d’una banda, que l’atur juvenil duplica el de la població adulta i de l’altra que a Espanya aquesta situació és molt 
més accentuada. D’altra banda, la Comissió Europea (2012a) alerta també que les taxes d’atur juvenil han dupli-
cat les de la població adulta al llarg de la darrera dècada. 

                                                        
60 A González et al., 2012. 
61 Vaillant i Lafuente, 2012. Ara bé, cal tenir en compte que algunes dades procedents d’Eurostat utilitzen els 25 anys per diferenciar el col·lectiu de joves 

del que no ho són.  
62 A López, Romero i Díaz, 2012. 
63 A López, Romero i Díaz, 2012. 
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En aquest context, totes les institucions han centrat esforços en incrementar la participació dels joves en el mercat 
de treball. Tenint en compte que s’han adoptat una elevada varietat de mesures i estratègies per aconseguir-ho, 
una constant en elles ha estat presentar l’emprenedoria com una via més d’inserció laboral.64 

Les dades de l’Eurobaròmetre sobre emprenedoria 2012 reflecteixen com els joves tenen interès per autoocupar-
se: el 41% dels que tenen entre 15 i 24 anys i el 44% dels que tenen entre 25 i 39 anys (TNS Opinion & Social, 
2012). Aquest interès ha crescut lleugerament des de l’edició anterior de l’Eurobaròmetre del 2009, quan aquests 
percentatges van ser del 40% i del 42%, respectivament. 

Ara bé, aquesta intencionalitat no sempre es plasma en acció: aproximadament el 15% dels adults són autònoms 
a la UE, i només el 4% tenen 15-24 anys (CE, 2012a). Aquestes dades posen de manifest que existeixen unes 
barreres per als joves a l’hora d’emprendre que s’analitzen més endavant. 

D’altra banda, i pel que fa a la manera d’emprendre, tot i que les dades demostren que és residual, alguns joves 
poden emprendre a temps parcial,65 com una via de transició cap a l’autoocupació mentre es finalitzen els estudis 
o es treballa per compte d’altri. L’emprenedoria a temps parcial pot ser una via atractiva per entrar a 
l’autoocupació perquè requereix menys capital i les conseqüències del fracàs són menors. Alhora pot ser una bo-
na oportunitat per adquirir una experiència positiva en la gestió d’un negoci petit.  

Així mateix, les darreres dades disponibles (elaborades per Eurostat i que daten del 2006) reflecteixen que les 
empreses dels joves tenen menors taxes d’èxit que les dels emprenedors de més edat (van Praag, 2003).66 Mal-
grat això, de mitjana les empreses dels joves que sobreviuen tenen més potencial de creixement que la dels em-
prenedors de més edat. Això sembla apuntar que els emprenedors joves tenen un risc de fracàs elevat, però són 
un col·lectiu amb un alt potencial.  

                                                        
64 Per a més informació vegeu: Santana (dir.), Ferrer i Vives, 2012. 
65 L’emprenedoria a temps parcial és una de les formes emergents d’emprendre, característica d’alguns col·lectius concrets (Eurofound, 2011a), tal com 

es comenta al capítol 4.  
66 A CE, 2012a. 
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TAULA 11.    

TAULA 12.   Principals conclusions en la recerca sobre emprenedoria juvenil 

Variable Conclusions de la recerca Font 

Sexe Participació bastant equilibrada d'ambdós sexes, amb un lleu predomini de les dones (56,9% el 2011). GEM Catalunya 2011 

Nivell d'estudis assolit 

Nivell d'escolarització més alt que la població no jove; tanmateix les dades semblen reflectir un aprofitament ineficient d'una 
part important del potencial emprenedor de la població jove a Catalunya, atès que les empreses que creen són poc innova-
dores. 

GEM Catalunya 2009 

GEM Catalunya 2011 
El capital humà assolit els proporciona més alternatives i una millor capacitat d'identificació i explotació d'oportunitats de 
negoci. 
El sistema formatiu de formació professional i universitari no prepara els joves per emprendre, sinó per treballar per a un al-
tre. 

Comissió Europea, 
2012a 

Sector d'activitat 
Els joves tendeixen a concentrar-se en sectors amb barreres d'entrada baixes i que requereixen inversions inicials poc 
quantioses (construcció, informació i comunicació, altres serveis a les empreses). Tendeixen a focalitzar-se en línies de 
producció reduïdes i poc variades. 

Comissió Europea, 
2012a 

Experiència professio-
nal  

Els joves tenen menys experiència professional prèvia a emprendre (o nul·la). 
Comissió Europea, 
2012a 

Innovació El nivell tecnològic dels emprenedors joves és baix. GEM Catalunya 2011 

Internacionalització 

L'edat té un efecte positiu en la tendència a exportar, si bé cada vegada menor a mesura que aquesta incrementa. González et al., 2012 
Tenen poca tendència a la internacionalització. Els mercats locals hi són més accessibles, no tenen els coneixements ade-
quats sobre les oportunitats en els altres mercats i com beneficiar-se'n. Tot i això, els joves són més oberts a la internacio-
nalització que els adults. 

Comissió Europea, 
2012a 

Accés al finançament 
Tenen menys capital propi i en accedir al prestat han de fer front a algunes barreres derivades de la manca d'expèriència, 
manca de confiança dels prestadors, etc. 

Comissió Europea, 
2012a 

Capital social 

Els joves tenen menys capital social i menys xarxa professional que les persones de més edat. 

Comissió Europea, 
2012a 

Els models de rol més influents sobre els joves són la família i el professorat, persones que potser no sempre tenen una ac-
titud social positiva vers l'emprenedoria o no en tenen coneixements, fet que afecta l'assessorament que reben els joves. 

Motivació 

Factors que poden explicar l'augment de l'emprenedoria juvenil: precarietat de l'ocupació dels joves, elevada taxa d'atur ju-
venil, haver estat exposats a accions de foment de l'emprenedoria abans d'entrar al mercat de treball, augment dels titulats 
en FP i en estudis universitaris que finalitza els estudis en aquesta franja d'edat, més oferta formativa en emprenedoria ju-
venil que anys enrere.  

GEM Espanya 2011 

Els joves tendeixen a emprendre més per oportunitat que per necessitat. 

Aspectes cognitius 

Són menys pessimistes pel que fa al futur. 

GEM Catalunya 2009 Tenen més confiança en les seves habilitats empresarials. 

Relacionen la creació d'empreses a tenir estatus professional. 

El nivell formatiu més alt els proporciona més capacitat d'assumir riscos i menys por al fracàs. GEM Catalunya 2011 

Els joves mostren més interès per autoocupar-se. 
TNS Opinion & Social, 
2012 
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Diferències en seg-
ments concrets 

Els joves que no estudien ni treballen (coneguts com "ninis") fan front a les mateixes barreres, però les conseqüències ne-
gatives poden ser més greus. Comissió Europea, 

2012a 
Pel que fa als joves immigrants no hi ha evidència empírica que demostri dificultats addicionals. 

Font: elaboració pròpia. 
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L’emprenedoria sènior 

Sota el concepte d’emprenedoria sènior aquest apartat tracta la iniciativa emprenedora liderada per una persona 
de més de 55 anys. Les dades demostren que la participació en el mercat de treball a partir dels 55 anys decau 
significativament, sobretot en el cas de les dones (CE, 2012b). Tot i això, en termes evolutius s’ha incrementat la 
participació d’aquest segment de la població: entre l’any 2000 i el 2010 la participació dels homes va passar del 
39,1% al 46,4%, mentre que la de les dones ha passat del 22,2% al 31,5%. D’aquests, l’evolució dels que estan 
autoocupats ha presentat poques variacions: un lleuger increment en els homes des dels anys noranta, mentre 
que s’ha mantingut constant en les dones. Aquesta situació demostra que la participació en el mercat laboral dels 
sèniors ha augmentat, però no l’autoocupació d’aquest col·lectiu. 

L’activitat i inactivitat laboral del les persones majors de 55 anys té efectes sobre els sistemes de Seguretat Social 
i de salut, així com en l’economia en general, atès que són persones que en cas de treballar contribueixen acti-
vament al sistema. Per aquests motius, els darrers anys han estat també objecte d’atenció especial per part de les 
institucions, sobretot les europees.67 

En aquest context se situa l’emprenedoria sènior. Si bé les dades de l’Eurobaròmetre sobre emprenedoria (TNS 
Opinion & Social, 2012) reflecteixen com els majors de 55 anys presenten una predisposició a l’emprenedoria 
més baixa que la resta de grups d’edat, el 16% (en comparació amb el 42% dels que tenen entre 25 i 39 anys o el 
33% dels de 40 a 54 anys), és també significatiu que aquest percentatge hagi crescut tres punts percentuals des 
de l’anterior edició de l’Eurobaròmetre (The Gallup Organitzation, 2009). 

D’altra banda, no hi ha una evidència clara de les característiques de les empreses creades pels majors de 55 
anys. Segons les úniques dades disponibles (2006), les empreses gestionades per persones de més de 40 anys 
tenen un creixement mitjà en termes d’ocupació menor que les gestionades per persones de menys de 30. 

Tradicionalment es considera que les persones de més edat que creen una empresa, en comparació amb els em-
prenedors més joves, tenen una sèrie d’avantatges (si bé cal tenir en compte que aquests disminueixen ràpida-
ment els seus efectes positius quan aquestes persones surten del mercat laboral, ja sigui per estar a l’atur o per 
jubilar-se). Aquests avantatges són quatre: disposen de xarxes personals i socials més desenvolupades; tenen 
millors habilitats tècniques i directives; més experiència laboral; i generalment disposen d’una posició financera 
més forta. 

TAULA 13.   Principals conclusions en la recerca sobre emprenedoria sènior 

Variable Conclusions de la recerca 

Sexe Poques persones de més de 55 anys emprenen i menys les dones. 

Edat 
Les persones de més edat poden ser objecte de discriminació per aquest motiu: poden ser vistes com 
menys flexibles, menys compromeses i amb menys competències digitals i tecnològiques. 

Capital hu-
mà 

En general, disposen de més habilitats tècniques i directives que les persones més joves. 

Si emprenen en el sector on tenen experiència, poden aportar els seus coneixements. Però aquests 
també poden tenir mancances: poden no estar actualitzats, poden tenir baixos nivells de competències 
digitals, manca d'habilitats emprenedores. 

Algunes persones grans tenen problemes per comprendre la informació que proporcionen les pàgines 
web d'institucions i organismes de suport a l'emprenedoria. Creuen que la informació va més dirigida a 
les generacions més joves, més destres amb les noves tecnologies i més ben formades. 

Experiència 
professional  

En general, tenen més experiència professional. 
Moltes persones que han treballat tota la vida per a un altre poden no ser conscients de les oportunitats 
d'autoocupar-se ni dels passos que han de seguir per crear una empresa. 

Accés al fi-
nançament 

En general tenen més capital disponible perquè han tingut més temps per acumular-lo, fet que redueix 
la seva necessitat de finançament extern, però alhora aquest capital pot desincentivar-los a emprendre. 

Les persones en situació d'atur tenen més dificultats per accedir-hi. 

Les persones ocupades o jubilades poden aprofitar el sou o la pensió per finançar el seu negoci i/o per 
disposar d'una font d'ingressos per mantenir-se durant l'inici de l'activitat emprenedora. 

Els beneficis públics i les pensions de jubilació poden desincentivar l'emprenedoria sènior perquè l'auto-
ocupació pot no oferir els mateixos ingressos que s'obtenen per aquestes vies. 

Capital so- Tenen xarxes socials més desenvolupades. 

                                                        
67 Un exemple n’és la proclamació de  l’any 2012 com l’Any europeu de l’envelliment actiu i de la solidaritat entre generacions. http://europa.eu/ey2012/  

http://europa.eu/ey2012/
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Variable Conclusions de la recerca 

cial Dificultat per mantenir les xarxes socials que es tenien quan s'està jubilat, aturat o es canvia de sector 
d'activitat. 

Motivació 

Motius d'oportunitat: mantenir el seu nivell de vida; alternativa a  treballar per compte d'un altre i obtenir 
uns ingressos superiors; autonomia; flexibilitat en el temps de treball, que pot interpretar-se com un pas 
intermedi cap a la jubilació; independència; voluntat de ser el propi cap. 

Motius de necessitat: seguir tenint una font d'ingressos en cas de disposar de pocs estalvis i poder 
afrontar la jubilació; atur de llarga durada; incapacitat d'accedir a les prestacions socials; evitar un treball 
remunerat poc atractiu; necessitat de disposar de més ingressos perquè han creat una nova família. 

  
Les dades dels informes GEM reflecteixen que les persones d'edat acostumen a emprendre més per 
oportunitat que per necessitat. 

Aspectes 
cognitius 

En general acostumen a ser menys adverses al risc per la seva experiència. 

Salut 

Factor que afecta específicament aquest col·lectiu. A més edat, més risc de deteriorament de la salut, 
fet que afecta l'estil de vida de la persona i la decisió de destinar energia a crear un nou negoci. 

La cobertura de salut (pròpia o del cònjuge) influeix en la decisió d'emprendre. 

L'estat de salut en ocasions és el determinant per decidir jubilar-se. 

Diferències 
en seg-
ments 

Major vulnerabilitat del col·lectiu d'aturats de llarga durada. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Comissió Europea (2012b). 

3.4.3. Les persones d’origen immigratori 

El col·lectiu de persones d’origen immigratori comprèn un conjunt molt heterogeni d’individus, homes i dones, pro-
cedents de diferents països, amb diferents nivells d’estudis i trajectòries professionals, diferent confessió religiosa 
i diferents motius per emigrar, entre d’altres. Per tant, és difícil establir tendències i pautes generals que expliquin 
totes les situacions que viuen aquestes persones i sobretot les que, d’aquestes, decideixen emprendre i crear una 
empresa en el país on emigren.  

Ara bé, l’emprenedoria de les persones d’origen immigratori ha estat objecte d’anàlisi recentment, per la seva con-
tribució al creixement econòmic i de l’ocupació dels països d’acollida (que es pot potenciar), així com pel paper 
que pot tenir com a factor d’integració social d’aquest col·lectiu. 

Diversos documents destaquen els efectes positius de l’emprenedoria immigrant en l’economia i l’ocupació (Vin-
cenza i Salt, 2010; CESE, 2012), si bé en reflecteixen també les especificitats, com ara el fet que en un primer 
moment l’ocupació creada és menor i es circumscriu a l’entorn personal de l’emprenedor, en tant que té tendència 
a contractar els seus familiars i amics (CESE, 2012). D’altra banda, les dades suggereixen que els immigrants 
poden tenir un paper important en tant que facilitadors del comerç estranger reduint els obstacles implícits al co-
merç amb els seus països d’origen i aprofitant el seu coneixement sobre aquests mercats (CESE, 2012). Així ma-
teix, els seus negocis proporcionen béns i serveis que els emprenedors autòctons no treballen (productes o ser-
veis estrangers). Introduint nous productes i serveis en el mercat, els emprenedors immigrants poden esdevenir 
innovadors, a més d’ampliar la gama d’oportunitats de tria dels consumidors, creant nous segments de mercat 
(Rath, 2010). 

Des de la perspectiva social, l’emprenedoria immigrant pot incrementar les oportunitats per a la resta de persones 
d’origen immigratori de la comunitat; els emprenedors immigrants poden esdevenir líders i models a seguir a la 
comunitat, especialment per als joves; i promouen la cohesió social revitalitzant carrers i barris (sovint degradats 
en un primer moment) (Rath, 2010; CESE, 2012). 

Per últim també cal tenir en compte que, en crear una empresa, els immigrants emprenedors creen el seu propi 
lloc de treball (Rath, 2010). Aquest fet els permet eludir algunes de les traves a les quals fan front quan busquen 
treballar per a un tercer (suposada manca de qualificacions, manca de xarxes socials, discriminació per origen, 
etc.). Ara bé, aquestes barreres no desapareixen pel simple fet d’autoocupar-se: per exemple, han de fer front a 
eventuals reticències de les entitats financeres quan sol·liciten un crèdit o poden tenir problemes comunicatius 
fruit de la seva manca de competències lingüístiques en la llengua del país d’acollida (Rath, 2010). 
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Abans d’analitzar les característiques d’aquest tipus d’emprenedoria cal definir a quina realitat es refereix. A man-
ca d’una definició internacional consensuada sobre l’emprenedoria immigrant, els estudis consultats tendeixen a 
optar per una definició operativa: es refereix a aquelles persones propietàries d’empreses i que han nascut fora de 
la UE, que volen crear valor mitjançant la creació o l’expansió d’activitats econòmiques. L’emprenedor pot ser au-
tònom (autoocupat) o contractar altres persones (CESE, 2012). En general s’inclouen immigrants tant de primera 
com de segona generació (malgrat que aquests darrers no tinguin origen immigratori en sentit estricte; Rath, 
2010). 

La majoria d’estudis consultats constaten que la propensió a emprendre és més alta entre les persones d’origen 
immigratori que entre els autòctons d’un país (Vincenza i Salt, 2010; CESE, 201268), també a Espanya (Hernán-
dez, dir., 2011) i Catalunya (Vaillant i Lafuente, 2012). 

Ara bé, la crisi econòmica ha afectat també aquest col·lectiu, que ha vist davallar la seva taxa d’emprenedoria des 
del 2007 (Hernández, dir., 2011; Vaillant i Lafuente, 2012), sobretot en els estrangers procedents de la UE (Insti-
tuto Valenciano de Investigaciones Económicas [IVIE], 2012; Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos 
[UPTA], 2012a), mentre que els immigrants procedents de tercers països presenten una elevada resistència a la 
crisi.69 

Tot i tenir una major propensió a emprendre, en general, les empreses creades per persones d’origen immigratori 
tenen una taxa de fallida superior en comparació amb les creades pels emprenedors nadius (Vincenza i Salt, 
2010). Les causes d’aquesta major propensió al fracàs poden ser algunes de les barreres que han de fer front a 
l’hora d’emprendre, com menor nivell educatiu que la població autòctona (si bé aquest fet no es dóna sempre), 
més restriccions per accedir al crèdit, un període de residència curt, les habilitats lingüístiques, l’estatus legal i el 
país d’origen, entre d’altres (Vincenza i Salt, 2010). 

 

                                                        
68 Ara bé, el CESE constata que hi ha diferències entre estats, atès que en alguns els immigrants tenen més propensió a emprendre que els autòctons 

(com ara el Regne Unit, França, Bèlgica, Dinamarca o Suècia), però també hi ha estats on en tenen menys (Portugal, Espanya, Itàlia, Grècia, Irlanda, 
Alemanya i Àustria). Situar Espanya en aquest darrer grup contradiu, però, les conclusions dels informes GEM citats. 
En la conferència organitzada per l’OCDE l’any 2010 es van apuntar els següents factors com a explicatius d’aquestes diferències: el context empresarial, 
les limitacions específiques que poden afectar els immigrants, les característiques sociodemogràfiques que els diferencien de la població nadiua, les parti-
cularitats de les tendències migratòries i el sector d’activitat en què es distribueix l’ocupació migrant. Altres factors que expliquen les fluctuacions en el 
temps de l’emprenedoria immigrant són l’evolució del marc regulatori i institucional de l’emprenedoria immigrant i de la immigració en general (Vincenza i 
Salt, 2010). 
69 L’augment constant del col·lectiu de persones procedents de la Xina explica aquest major pes dels immigrants de tercers països en comparació amb els 

procedents de la UE. A Espanya són el col·lectiu immigrant majoritari (suposen el 12%; IVIE, 2012) i, a nivell mundial, la Xina ha esdevingut el principal pa-
ís d’origen de les migracions en els països de l’OCDE durant el 2012 (OCDE, 2012b). 
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TAULA 14.   Principals conclusions en la recerca sobre emprenedoria immigrant 

Variable Conclusions de la recerca Font 

Sexe 

Estrangers procedents de la UE: en general emprenen més les dones que els homes. 
GEM Espanya 2011 

Estrangers procedents de tercers països: en general emprenen més els homes que les dones. 

En general les dones immigrants mostren una propensió menor a emprendre que els homes immigrants. 
GEM Catalunya 
2009 

Les dones immigrants tendeixen a emprendre menys que les homes immigrants. 
Vincenza i Salt, 2010 

Rath, 2010 

En comparació amb les dones autòctones, les immigrants tendeixen més a emprendre. IVIE, 2012 

Edat 

Els emprenedors immigrants acostumen a ser més joves que els emprenedors autòctons. 

GEM Catalunya 
2009 

IVIE, 2012 

L'edat mitjana dels emprenedors immigrants és més alta que la dels assalariats (possible motiu: necessitat d'acumular capital 
social, econòmic i experiència professional abans d'emprendre). 

Vincenza i Salt, 2010 

CESE, 2012 

Nivell d'estudis as-
solit 

Més presència d'estrangers procedents de tercers països amb estudis primaris que d’espanyols i estrangers procedents de la 
UE. 

GEM Espanya 2011 

En general, el nivell d'estudis és similar al de la població autòctona. 
GEM Catalunya 
2009 

Alhora, hi ha un alt percentatge d'emprenedors immigrants amb un alt nivell educatiu (estudis universitaris), en alguns països 
superior al dels autòctons. 

CESE, 2012 

IVIE, 2012 

Sector d'activitat 

Tendeixen a concentrar-se en el sector dels serveis orientats al consum (per sobre de la població autòctona). 
GEM Espanya 2011 
GEM Catalunya 
2009 

Sectors on s'acostumen a concentrar els immigrants emprenedors: comerç, construcció i transport. UPTA, 2012a 

En general operen en els mateixos sectors que la població autòctona, si bé a Europa hi ha una elevada proporció d'emprenedors 
immigrants que treballen en sectors tradicionalment associats a la immigració (comerç, restauració). Altres sectors importants: 
construcció, sector professional, científic i tècnic, manufacturer, salut i treball social. 

CESE, 2012 

Els immigrants emprenedors han ampliat les seves activitat a la totalitat del sectors, no es limiten als tradicionalment associats a 
la immigració. 

Vincenza i Salt, 2010 

L'elecció del sector ve condicionada pel capital disponible. En general els emprenedors immigrants opten per sectors amb barre-
res d'entrada baixes. 

Vincenza i Salt, 2010 

Els emprenedors immigrants de segona generació tenen més capital social i financer i poden posicionar-se en sectors amb més 
valor afegit, en igualtat de condicions amb els emprenedors autòctons. 

Rath, 2010 

Internacionalització 
i activitat exporta-
dora 

Els immigrants emprenedors utilitzen les seves xarxes de contactes i el seu coneixement dels mercats dels seus països d'origen 
per crear oportunitats comercials en els països d'acollida. 

Vincenza i Salt, 2010 

CESE, 2012 

Innovació Els emprenedors immigrants contribueixen a la innovació si operen en sectors d'alt valor afegit. Vincenza i Salt, 2010 

Accés al finança-
ment 

Els immigrants emprenedors han de superar les reticències d'algunes entitats bancàries a les que sol·liciten finançament. Rath, 2010 
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Variable Conclusions de la recerca Font 

Capital social El col·lectiu d'emprenedors immigrants és en general poc propens a associar-se. Rath, 2010 

Motivació En general predomina l'emprenedoria per necessitat. GEM Espanya 2011 

Aspectes cognitius 

La por al fracàs és superior entre els espanyols que entre els estrangeres (provinguin de la UE o no). 

GEM Espanya 2011 
Els estrangers de tercers països tenen més bona concepció de l'emprenedoria com a opció professional que els espanyols i els 
procedents de la UE. 

Els estrangers de tercers països perceben més bones oportunitats que els espanyols i els procedents de la UE. 

La crisi econòmica ha fet davallar el nivell d'optimisme d'aquest col·lectiu. 
GEM Catalunya 
2009 

Temps de residèn-
cia en el país d'a-
collida 

Relació positiva entre els anys de residència en el país d'acollida i l'èxit empresarial. 

GEM Espanya 2011 

Vincenza i Salt, 2010 

CESE, 2012 

IVIE, 2012 

País d'origen 
El tipus d'empresa que es crea, el sector d'activitat, etc., ve determinat en part pel país d'origen de l'emprenedor. CESE, 2012 

La tradició en el país d'origen de l'emprenedor també en condiciona la seva propensió a emprendre. Vincenza i Salt, 2010 

Font: elaboració pròpia. 
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4. L’ACTIVITAT EMPRENEDORA 

Una vegada examinats el concepte d’emprenedoria, el perfil de les persones emprenedores i el teixit emprenedor 
a Catalunya, a continuació es fa una breu anàlisi de l’activitat emprenedora en el seu conjunt. Amb aquest propò-
sit el present capítol centra el focus en els factors clau més rellevants en la iniciativa emprenedora, en el procés 
d’emprendre i en el fracàs i les seves conseqüències.  

La determinació de quins són els factors clau en l’emprenedoria ha generat un debat intens perquè els elements 
que interactuen en el procés emprenedor poden ser múltiples i variats. Endemés, els factors poden tenir una in-
fluència i una rellevància distinta al llarg del cicle d’un mateix projecte, alhora que la seva presència no és obliga-
da en totes les iniciatives emprenedores. En conseqüència, el consens acadèmic sobre quins són els factors més 
o menys determinants a la pràctica és una tasca difícil. Aquesta situació es tradueix en una catalogació dels fac-
tors clau poc uniforme. Des d’una òptica generalista els factors determinants més reconeguts són: les caracterís-
tiques i comportaments de les persones emprenedores, les regles i els condicionants de la societat i de l’entorn 
(cultura emprenedora, marc regulatori, polítiques socials, innovació, etc.) i els elements econòmics (polítiques 
econòmiques, mercats de productes, accés a finançament, etc.).  

El procés emprenedor és el camí recorregut des de la generació d’una idea o la detecció d’una oportunitat de ne-
goci fins que aquesta es desenvolupa, i el projecte creix i es consolida. Igualment, les línies d’estudi del procés 
d’emprendre pròpiament dit mostren algunes dissonàncies, tant en el nombre d’etapes que el componen, com en 
els ítems que cal desenvolupar en cadascuna d’elles.70 A més, la limitació temporal de les diferents parts del cicle 
i del procés en el seu conjunt constitueixen nous focus de discussió, especialment quan tracten de determinar el 
moment en el qual es pot dir que un projecte empresarial està consolidat.  

Val a dir que establir clarament aquest punt del procés no és fàcil perquè emprendre pot resultar un camí més o 
menys llarg en funció del projecte endegat, del moment en el qual es desenvolupa i del context econòmic i social, 
entre d’altres. Així, projectes de caire tecnològic poden requerir un temps menor en la seva creació (p.e. com a 
conseqüència d’una menor exigència del nombre de tràmits o per barreres d’entrada més reduïdes), mentre que 
d’altres en necessiten més (p.e. per tramitacions més complexes, com les autoritzacions mediambientals).  

D’altra banda, a l’igual que s’ha considerat important fer una referència a l’etapa de la consolidació com a reflex 
de l’èxit del projecte, també cal fer una breu anàlisi del fracàs i de les seves conseqüències. El concepte de fracàs 
empresarial tampoc és unívoc i les causes que el provoquen són diverses. Entre els motius dels abandonaments 
empresarials destaquen els derivats de problemes econòmics, que en els seus inicis tendeixen a resoldre’s de 
forma negociada, si bé quan ja no es pot fer front als deutes s’entra en una situació d’insolvència definitiva, mo-
ment en el quan ja es parla de fracàs empresarial. Per a aquests supòsits la legislació preveu un procediment 

concursal o la negociació extrajudicial dels deutes. Però, al marge del tipus de resolució escollida, els efectes del 
fracàs empresarial s’estenen en molts àmbits, ja sigui en el moment en el qual es produeix o, en ocasions, en el 
futur. Una de les possibles conseqüències futures es manifesta en les dificultats per endegar una segona oportu-
nitat emprenedora, és a dir, per reemprendre.  

4.1. Factors clau  

Tal i com s’acaba d’exposar, establir quins són els factors més rellevants en l’activitat emprenedora no és una 
tasca fàcil, per la diversitat d’elements possibles, per les diferents perspectives d’anàlisi i pel moment o context en 
el qual influeixen. En aquest apartat s’ha desenvolupat una categorització en base a cinc grans grups de factors 
clau, seguint de prop la línia marcada per l’agrupació establerta en el Programa d’indicadors d’emprenedoria (PIE) 
de l’OCDE-Eurostat que n’identifica sis grups (OCDE: Ahman i Hoffman, 2008).71 Concretament són: 1) les perso-
nes emprenedores; 2) la cultura empresarial; 3) l’accés al finançament; 4) el marc regulatori; i 5) les condicions 
del mercat i del marc tecnològic i innovador.  

                                                        
70 Les etapes considerades en aquest Informe són: la gestació, la creació i la consolidació. Val a dir que amb l’anàlisi de la consolidació i, més endavant, 

del fracàs empresarial se sobrepassa certament la barrera conceptual de l’emprenedoria fixada en el marc teòric (apartat 3.1) des del punt de vista tempo-
ral (atès que el GEM fixa com a límit de la iniciativa emprenedora els primers 42 mesos d’activitat), si bé s’ha considerat que no es podien obviar dins del 
context d’estudi de l’activitat emprenedora.  
71 En el programa PIE s’identifiquen sis grups de factors: el marc regulador, les condicions de mercat, l’accés al finançament, l’R+D i la tecnologia, les ca-

pacitats emprenedores i la cultura. En aquest Informe s’ha optat per agregar els factors de les condicions del mercat a aquells derivats del marc tecnològic 
i innovador. Per a més informació sobre el PIE vegeu l’apartat 4.2 del capítol 4.  



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

70 

FIGURA 6.    Els factors clau de l’activitat emprenedora 

 
Font: elaboració pròpia.  

4.1.1. Les persones emprenedores 

Els factors que condicionen l’emprenedoria estan molt relacionats amb les característiques de les persones em-
prenedores i del seu entorn. El procés d’emprendre comporta afrontar una sèrie de circumstàncies que posen a 
prova determinades habilitats i competències personals. L’èxit de la conversió d’una bona idea en una empresa 
viable depèn també dels comportaments que siguin capaços d’instaurar les persones que la lideren.  

Les diferències individuals que s’observen entre les persones són el resultat d’unes característiques genètiques (o 
innates) i d’unes altres d’adquirides en el seu procés de socialització. L’interès que suscita identificar les variables 
més crítiques en la comesa emprenedora es tradueix en una exhaustiva, per bé que encara no suficient, col·lecció 
de treballs de recerca, que en aquest apartat tractarem d’exposar succintament.  

Els factors individuals  

Des de l’enfocament psicològic, autors com Stewarth et al. (1999; a Mancilla, 2010) basen l’estudi dels condicio-
nants personals dels emprenedors en variables com la motivació per a l’assoliment d’un objectiu, la propensió pel 
risc i la preferència per la innovació. Baron (2000; a Mancilla, 2010) estudia els factors influents des d’un vessant 
cognitiu i d’habilitats socials de les persones, mentre que Minnitti et al. (2005; a Mancilla, 2010) focalitzen l’estudi 
en les habilitats, concretament en la percepció d’aquestes persones sobre les seves habilitats empresarials, indi-
cant que és un element crucial en la decisió d’arriscar-se en una nova empresa. Altres autors identifiquen una cor-
relació de l’emprenedoria amb trets de la personalitat molt diversos com la necessitat d’assoliment personal, la to-
lerància a l’ambigüitat, l’assumpció del risc, l’autoestima, l’adaptabilitat o capacitat d’assimilació als canvis, 
l’autoconfiança, el lideratge, la iniciativa, la motivació, la persistència, la proactivitat o la voluntat de control perso-
nal, entre d’altres (Generalitat de Catalunya, 2012b). Ara bé, també s’han identificat alguns trets de personalitat 
que poden limitar el desenvolupament correcte de l’emprenedoria, com la introversió, l’ansietat alta, l’extraversió 
extrema, l’estabilitat extrema, etc. 

Identificar la relació entre les característiques de la personalitat i l'orientació emprenedora és important per raons 
teòriques i pràctiques; el perquè determinades persones són capaces d’endegar un projecte emprenedor i altres 
no és una qüestió altament debatuda. Val a dir que emprendre comporta l’exposició a un seguit de situacions que 
probablement es presentaran de manera simultània o seqüencial com: la presa de decisions en múltiples àrees, 
tant de gestió, com comercials, estratègiques, de comunicació; l’assumpció d’una gran varietat de tasques i la ne-
cessitat d’executar-les sota una forta pressió de temps; l’aplicació de la normativa i de l’entramat burocràtic sense 
frenar la dinàmica del projecte; la no consecució d’objectius marcats i crítics per al projecte, com l’obtenció de re-
cursos financers, la confiança dels col·laboradors, el suport de la família i, en general, elevats nivells d’incertesa i 
d’inseguretat. Afrontar amb més o menys èxit aquestes situacions depèn, per suposat, de l’existència d’un entorn 
favorable, però també les persones han de comptar amb determinades característiques psicològiques, motivaci-
ons, experiències, formació, etc.  

La recent investigació sobre la influència de la personalitat en la iniciativa empresarial es reflecteix en cinc meta – 
anàlisis, que són analitzades en l’estudi sobre aspectes de la personalitat de les persones emprenedores de 
Brandstätter (2011). Les meta-anàlisis es basen en el model Five Factor Model (també conegut com Big Five), 
model de referència predominant dels estudis sobre els trets de personalitat des de 1980, que es fonamenta en 
cinc característiques o trets de personalitat: obertura, consciència o responsabilitat, extraversió, agradabilitat i 
neuroticisme, que conformen les sigles OCEAN, en anglès, respectivament. En el sistema dels Big Five, els trets 
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de personalitat presenten diferències quan les persones emprenedores es comparen amb els administra-
dors/directius (en les persones emprenedores predominen C +, O +, E +, N-, A-), en la predicció de la voluntat 
d’emprendre (C +, O +, E +, N-) i en l’anàlisi del rendiment o l’eficàcia emprenedora (C +, O +, E +, N-).  

Alhora, en l’anàlisi efectuada per l’esmentat autor es recullen resultats d’altres estudis que mostren correlacions 
significatives entre la creació d’empreses i l’èxit empresarial en escales més específiques com la disposició a la 
innovació, la personalitat proactiva, l’auto eficàcia generalitzada, la tolerància a l’estrès, la necessitat d’autonomia 
o el locus de control. Per contra, es conclou que la propensió al risc recolza la base de negoci, però no necessàri-
ament l’èxit del negoci.   

Tenint en compte que la capacitat de processament d’informació té límits i que el pensament no és purament ra-
cional, degut a la influència de les emocions, als biaixos i als errors cognitius, és important conèixer quins són els 
mecanismes cognitius potencialment rellevants en els emprenedors. Per a Baron (1998) els mecanismes cogni-
tius de les persones emprenedores es basen en què:  

 Tendeixen al pensament contrafactual, és a dir, fàcilment reelaboren situacions i imaginen accions alternati-
ves. Aquest mecanisme els fa més capaços d’identificar oportunitats en el futur. 

 Els estats emocionals influeixen molt en els seus judicis, les seves valoracions i les seves decisions.   

 Tendeixen a atribuir-se en la mateixa mesura els èxits i els fracassos. Aquesta atribució causal interna o biaix 
atribucional “d’autoservei”, fa que experimentin més conflictivitat interna, però que aprenguin més dels errors. 

 Presenten una major tendència a infravalorar l’esforç i el temps per aconseguir objectius. Planifiquen de ma-
nera poc realista, però afronten amb optimisme els reptes. 

 Experimenten un major compromís personal i social. Són persistents i tenaços, més enllà de les evidències 
de fracàs o de resultats negatius.  

Amb tot, l’estudi dels biaixos cognitius, entesos com tipus comuns de dreceres mentals per fer judicis, ha emergit 
com un dels temes centrals per entendre el perquè les persones decideixen endegar un projecte emprenedor i 
com aquest assoleix la supervivència. En alguns estudis s’analitza específicament quins són els biaixos que influ-
eixen en la percepció del risc i, més específicament, quins són els que redueixen la seva percepció, incidint en el 
procés de creació. L’excés de confiança es configura com un dels trets més estudiats en la comprensió de la cre-
ació i la supervivència dels projectes.  

En aquesta línia, Simon, Houghton i Aquino (2000) analitzen tres biaixos: l’excés de confiança, la il·lusió del con-
trol i la manca d’informació total (teoria dels nombres petits), que actuen disminuint la percepció del risc de les 
persones emprenedores. En el treball de Vidar i Lechner (2013) s’exposen algunes crítiques als estudis prece-
dents sobre els biaixos cognitius, en tant que es focalitzen en un sol biaix, en què no s’ha arribat a identificar cap 
biaix que actuï positivament en la creació i supervivència dels projectes (a excepció de l’excés de confiança i 
l’optimisme) i en què l’estudi de casos generalment obvia aquells projectes “no supervivents”.  

Per omplir aquestes llacunes, els autors construeixen un model multinivell que expliqui la interacció dels biaixos 
cognitius. Els resultats de l’estudi mostren que l'excés de confiança és la principal influència negativa en la super-
vivència. Alhora, s’identifica el biaix d'optimisme i el de la desconfiança com a biaixos cognitius directes i contra-
dictoris entre sí que influeixen en l’anterior, en l'excés de confiança. D’altra banda, assenyalen que aquests dos ti-
pus cognitius de l'empresari mostren una influència diferent i, en ocasions oposada, en factors de l'organització, 
com ara la propensió a delegar i l’orientació financera. Amb tot, els dos presenten una influència positiva en l'ori-
entació a l’oportunitat (predisposició de les persones a adaptar-se ràpidament a les noves situacions i a prendre 
mesures ràpidament per aprofitar les oportunitats). 

D’altra banda, les persones emprenedores han de reunir també una sèrie d’habilitats personals, entre les quals 
destaquen les següents: 

 Habilitats comunicatives: aptituds negociadores i tècniques de comunicació persuasives, així com capacitat 
per generar xarxes de recolzament en tercers i, en l’actual context globalitzat, coneixement d’idiomes. 

 Capacitats de gestió: capacitat de pensar i de resoldre diferents temes alhora, de disposar de coneixements 
globals del funcionament d’una empresa o de disposar d’una visió de l’estratègia de negoci. 
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 Habilitats organitzatives: capacitat de desenvolupar i gestionar un equip de treball (ja sigui exercint el liderat-
ge o en peu d’igualtat amb altres emprenedors), tècniques de planificació i organització del treball i del temps 
i capacitat per analitzar la realitat interna de l’empresa. 

 Habilitats per conèixer i aprofitar l’entorn: capacitat per seleccionar i sintetitzar la informació, coneixement 
dels nous recursos tecnològics, base formativa sòlida i multi disciplinar.  

La influència dels factors individuals en l’emprenedoria 

Algunes de les reflexions sobre els factors individuals que han sorgit en les compareixences celebrades durant 
l’elaboració del present Informe giren al voltant de l’actitud emprenedora, la motivació, l’entusiasme, les habilitats cada 
vegada més complexes i la formació.   

Ingrid Rahola i Glòria Salomó. Emprenedores. Llagurt72 

El més important en el moment d’endegar un projecte són la il·lusió, la força, les ganes, sentir que res et pot parar, això 
i estar motivat. Els diners, els permisos, etc. ja t’ho trobaràs, però les ganes, la motivació inicial són fonamentals. El fet 
de conformar un equip també és important per animar i bregar amb tot. Quan tens una idea no saps si allò anirà bé o 
malament perquè depèn de molts factors. Allò important és ser adaptable, poder fer girs en funció del mercat, els cli-
ents, etc. Amb tot, tenir idees és fàcil, però posar-les en pràctica no ho és, i en moltes ocasions hi ha una falta de co-
neixement i formació relacionada amb la gestió d’un negoci.  

Miquel Miró. Exdirector de la Fundació Seira i President de GICOOP73 

El mecanisme per transformar una bona idea en un bon negoci és on s’ha d’actuar, via l’acompanyament a les perso-
nes emprenedores. Ara vendre i comprar no és tan fàcil com abans, i es requereixen més habilitats, més complexes i 
una més gran formació. Per tant, perquè els projectes puguin créixer i consolidar-se no basta amb ser molt bo en algu-
na matèria (fuster, cuidador de gent gran, etc.) sinó que cal tenir altres habilitats i coneixements empresarials i finan-
cers. Gestionar una empresa especialment quan ha crescut una mica no és fàcil, més ara que hi ha canvi de paradigma 
(de lideratge i de sistemes de compra i venda, etc.) i quan la societat es polaritza (hi ha més ús de marca blanca i del 
low cost però alhora hi ha despeses per a un bon sopar o roba o estatus social, etc.).  

Jaume Gomà. Emprenedor. Ulabox74 

L’emprenedoria no és només crear empreses, és una actitud, l’origen està en l’empenta i aquesta es pot fomentar, però 
en general en aquest país manca bastant. Sense ser emprenedor, ser empresari acostuma a ser un fracàs sonat.  

Josep Ibars. Secretari del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya75 

L’actitud emprenedora ha de potenciar els valors del treball, l’esforç i el risc i, alhora, ha de fomentar la capacitat de 
planificació a través de competències emocionals i comunicatives que no només trobem en el sistema educatiu sinó 
també en l’educació no formal. L’activitat emprenedora requereix motivació, passió, vocació, etc.  

Maria Batet. Emprenedora i formadora. Valors d’emprendre76 

Les habilitats i les destreses, així com els valors propis de l’emprenedoria, són igualment adaptables a qualsevol tipus 
de projecte personal que es vulgui endegar, sigui o no amb finalitat empresarial (concepte d’emprenedoria en sentit 
ampli). Davant de les incerteses sobre el futur que actualment es plantegen en el mercat laboral és fonamental fer una 
“pedagogia de la possibilitat”, que doti les persones de les eines necessàries per desenvolupar les capacitats (aptituds) 
per construir i endegar projectes.  

Per tant, és convenient que, mitjançant la formació, s’impulsin algunes destreses característiques de les persones em-
prenedores com les habilitats comunicatives, el treball en equip, la creativitat (que permeti tolerar la incertesa amb la 
cerca d’altres vies) o la capacitat per construir un pla d’acció com a camí per anticipar-se al futur, entre d’altres. A més, 
en aquesta preparació vers el futur cal fomentar en la societat, i en les persones emprenedores específicament un con-
junt de valors relacionats amb la cultura del treball (responsabilitat, esforç, compromís, perseverança, etc.) i amb 
l’assumpció de l’èxit i el fracàs (humilitat, conveniència de límits, fortalesa, prudència, adaptabilitat, etc.) i que, alhora, 
permetin endegar projectes amb entusiasme i motivació, però també amb seny (ponderació de la mesura). 

                                                        
72 Compareixença celebrada el dia 6 de juny 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
73 Compareixença celebrada el dia 6 de juny 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
74 Compareixença celebrada el dia 10 de juliol 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
75 Compareixença celebrada el dia 2 d’octubre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
76 Compareixença celebrada el dia 2 d’octubre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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L’entorn familiar, social i la formació 

Algunes de les investigacions de caire sociològic es basen en les característiques de la família, en les relacions 
socials de la persona emprenedora, en les experiències laborals i formatives prèvies, en la cultura empresarial de 
la regió o zona on l’organització actua, així com de les influències negatives procedents de l’entorn, per elaborar 
teories explicatives dels factors externs que són influents en el procés emprenedor.  

Entre els estudis que relacionen la iniciativa emprenedora i la família, com a entorn més pròxim i més influent, 
destaquen aquells que identifiquen el suport d’aquesta com un dels determinants vitals, tant de l’esperit emprene-
dor com de l’activitat emprenedora en qualsevol de les seves fases. Shapero i Sokol (1982) assenyalen que els 
models familiars, especialment els pares, desenvolupen un paper fonamental i poden influir en una percepció po-
sitiva de l’activitat empresarial. Altres estudis fixen el focus en les experiències emprenedores a l’entorn familiar, 
amb la intenció de descobrir si en l’àmbit familiar han existit rols d’empresaris, perquè es considera que aquests 
condicionen la inclinació dels fills/es cap a les activitats empresarials més que a altres professions, perquè els hi 
proporcionen estímuls i suport social.  

Tot i així, els resultats de l’estudi de Blanchflower i Oswald (1998) assenyalen que una possible explicació de la 
correlació entre els actius de la família i el moviment d’autoocupació és producte de que aquestes persones “ten-
deixen a heretar les empreses familiars”, fet que òbviament els facilita el pas a empresaris. En tot cas, els estudis 
admeten que l’existència de negocis familiars previs facilita que el futur emprenedor conegui els riscos, els benefi-
cis i les habilitats crítiques necessàries per fer viable un negoci (Cromie et al., 1992; Krueger, 1993; Stanworth et 
al., 1989; a Delgado, Gómez, Romero et al., 2007), alhora que els permet l’accés a xarxes socials establertes 
prèviament. 

Un altre aspecte de l’entorn social proper de les persones emprenedores el constitueixen les relacions socials, 
que són enteses des de dues perspectives: les de caràcter informal basades en relacions emocionals (amics, con-
tactes comercials o companys de feina, etc.) i les de caràcter formal, basades en contactes i acords amb drets i 
obligacions per ambdues parts (clients, proveïdors, inversors financers, etc.). Tanmateix, siguin d’un tipus o d’un 
altre la seva importància no es qüestiona entre els experts.  

Per a Davidsson i Honig (2003) el capital social es considera un factor clau i predictor del sorgiment 
d’emprenedors. La influència del capital social és tal que en el seu estudi es conclou que les dades analitzades 
suggereixen que aquestes relacions són més importants que mantenir el contacte amb els organismes de suport i 
d'assessorament empresarial o, fins i tot que prendre classes de negocis en general.  

En aquesta línia, la teoria de xarxes planteja que el conjunt de relacions específiques entre diferents grups o ac-
tors proporciona múltiples interconnexions, amb el resultat de fer circular la informació i les reaccions en cadena i, 
per tant, facilita a l’emprenedor/a la creació de l’empresa. Altres avantatges de les xarxes socials són que faciliten 
l’accés de les persones emprenedores a recursos, informació, tecnologia i al suport social necessari per a la crea-
ció, la supervivència i el creixement dels projectes emprenedors (Stewart, 1991; Das y Bing-Sheng, 1997; García 
y Marco, 1999; a Sanchis, dir., Melián i Campos, 2010). A més, tal i com assenyalen Sanchis et al. (2010, p. 21), 
“determinats treballs han demostrat que les xarxes socials de contacte i d’amistat poden convertir-se en una font 
d’oportunitats i d’aprenentatge per a l’empresari o el directiu”.  

Fins i tot, altres autors afegeixen més beneficis com que complementen l’educació, l’experiència i el capital finan-
cer, alhora que ajuden a l’explotació d’oportunitats. Higgins i Savoie (1995; a Crecente, 2009) detecten entre el 
conjunt de factors per aconseguir un clima propici per a l’emprenedoria l’existència d’altres empresaris amb am-
plia experiència a la zona, l’accessibilitat a consumidors i a nous mercats i la disponibilitat de recursos, entre 
d’altres. A més, les investigacions confirmen una relació positiva entre la preferència geogràfica de la persona 
emprenedora i el lloc de procedència o residència, perquè s’assenyala que els empresaris busquen crear la seva 
empresa en un entorn geogràfic conegut (Penning, 1982 i Pinillos, 2001; a Valencia de Lara, 2008) amb unes xar-
xes socials ja establertes.  

Entre les consideracions sociològiques hi ha altres anàlisis que intenten explicar la creació d’empreses relacio-
nant-la amb l’aparició de factors externs negatius. La teoria de la marginació parteix de la idea que la creació 
d’una empresa comença amb un esdeveniment crític, generalment negatiu, que la precipita (atur de llarga durada, 
disconformitat de l’individu amb la situació social, acomiadaments, manca de seguretat en l’ocupació actual, re-
buig d’idees, etc.), i la creació d’una empresa suposa la sortida de la marginalitat que aquest fet implica i el reco-
neixement social.  

Per aquest motiu, Alonso i Galve (2008:16) identifiquen que “els subjectes que són més proclius a crear la seva 
empresa, a partir d’aquests factors negatius i crítics, són individus marginats o inadaptats com poden ser certs 
grups minoritaris ètnics, religiosos, immigrants o desocupats”. Segons Cuervo (2003) sobre la influència de la reli-
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gió tradicionalment s’acostumen a presentar evidències conforme certes religions són menys favorables a 
l’activitat empresarial que altres (catòlics versus protestants), i se’n destaca prioritàriament l’impacte positiu del 
calvinisme, si bé l’autor considera que aquests treballs en el present, són poc rellevants, a més que els contrastos 
empírics no són concloents.  

Finalment, no es pot oblidar la importància de la formació,77 ja que gran part de l’èxit del procés emprenedor de-
pèn directament de la capacitació de les persones emprenedores. Informes com el GEM Catalunya 2011 corrobo-
ren que el nivell de capital humà de l’emprenedor té una gran importància per a la qualitat de l’esperit emprenedor 
(Vaillant i Lafuente, 2012). Autors com Blanchflower i Oswald (1998) constaten que en l'anomenada economia del 
coneixement actual els emprenedors amb nivells alts d’educació formal són els que tindran una major possibilitat 
d’èxit empresarial. Aquest fet es justifica a l'esmentat Informe GEM perquè s’ha detectat que els emprenedors 
amb alts nivells de capital humà acostumen a promoure iniciatives amb una major intensitat innovadora (Koellin-
ger, 2008; Ucbasaran et al., 2008; a Vaillant i Lafuente, 2012) i amb una major orientació cap al creixement (Coo-
per et al., 1994; Barringer et al., 2005; Colombo i Grili, 2009; a Vaillant i Lafuente, 2012). Paral·lelament a l'educa-
ció formal s'està introduint l'educació emprenedora, procés que s’analitza amb més detall al següent capítol.  

4.1.2. La cultura empresarial 

L’entorn de la persona emprenedora pot estudiar-se des d’un enfocament més micro, on prenen importància les 
relacions més properes a les persones emprenedores o la pertinença a grups socials –analitzades en el punt an-
terior–, o des de una perspectiva més macro, on es fa referència a la visió de la societat en el seu conjunt i, ales-
hores, el focus se centra en la cultura empresarial.  

La cultura empresarial es refereix a la prevalença d’actituds, valors i creences dels individus d’una societat i defi-
neix un context social on les conductes empresarials són estimulades (Mason, 1997; Johannisson 1984; a Genne-
ro, 2002).78 Val a dir que en els darrers anys ha pres molta importància l’aproximació de la visió social en els es-
tudis sobre l’emergència de l’emprenedoria (Begley, Tan i Schoch, 2005; a Valencia de Lara, 2008), s’ha tractat 
d’explicar com la societat afecta al desenvolupament empresarial i s’ha intentat donar resposta a la pregunta per-
què en determinades zones geogràfiques abunda el teixit empresarial, mentre que en d’altres no.  

En aquest punt cal tenir en compte dues premisses. En primer lloc, les investigacions en aquesta matèria coinci-
deixen en la complexitat de la medició de la cultura empresarial d’una regió, tot i que en algunes ocasions es 
presenten alguns indicadors que intenten una aproximació. En segon terme, la literatura admet que en societats 
distintes, i fins i tot en períodes temporals diferents, es propugnen actituds diverses cap a l’emprenedoria, fet 
que desprès es veu reflectit en taxes variables de l'activitat emprenedora.  

Així, "els alts nivells d'iniciativa emprenedora als Estats Units han estat associats a valors com la llibertat, la inde-
pendència, la autosuficiència, l'individualisme, la necessitat d'assoliment d'un objectiu i el materialisme" (Alemany 
et al, 2011, p.107), valors poc potenciats en altres països. Altres investigacions basades en Hofstede (1980 i 
1991; a Alemany et al. 2011) identifiquen cinc dimensions culturals bàsiques de l'entorn laboral, que resulten re-
llevants en la diferenciació entre cultures, en funció de quina sigui la importància que tinguin en la societat de refe-
rència: distància al poder, individualisme, masculinitat, aversió a la incertesa i orientació a llarg termini. Alhora 
s’identifiquen altres actituds que des de la societat afavoreixen la iniciativa emprenedora en els països lligades a: 
el foment d'un clima que atregui els emprenedors més actius, l’impuls de les noves tecnologies, una millor forma-
ció, facilitar instruments i mesures de suport públic, la facilitat burocràtica per constituir una empresa i per accedir 
al crèdit i al finançament.  

Per contra, hi ha valors com la immobilitat social o la manca de respecte a l’estatus de la persona emprenedora o 
el rebuig al canvi (Cuervo, 2003) que actuen dificultant la capacitat emprenedora. L’estudi elaborat per Vaillant i 
Lafuente (2012) sobre la creació d’empreses a l’entorn rural reforça el paper dels trets socials en les taxes em-
prenedores. Els trets més rellevants són les barreres culturals, l’estigma social al fracàs empresarial, la manca 
d’exemples emprenedors i les poques oportunitats d’interacció entre els emprenedors/ores. 

En el punt de partida del constructe cultural de foment de l’emprenedoria s’apunta la importància de les experièn-
cies empresarials prèvies d’aquella societat, especialment si han tingut èxit. La proximitat a aquests projectes 
d’èxit sembla ser vital, ja que quan l’individu percep que altres persones en situacions similars a la seva han 
aconseguit crear la seva pròpia empresa, és més fàcil que s’animi i decideixi endegar el seu propi projecte. 
Aquesta idea és defensada per Nueno (1996; a Alonso i Galve, 2008), qui assenyala que a l’entorn on predomina 

                                                        
77 Atès que la formació serà objecte d’una anàlisi més exhaustiva en el següent capítol, s’ha optat per no incidir excessivament en aquest factor en el text. 
78Com és obvi es tracta d’una definició de cultura molt adreçada al món empresarial. Mentre que la cultura, en general, pot definir-se com un conjunt de 

comportaments estàndards, transmesos socialment, que s’expressen mitjançant valors, normes, actituds, hàbits, processos cognitius, interpretació de 
símbols i idees, entre d’altres (Hofstede, 1980; a Alemany et al., 2011).  
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l’abundància d’un sector industrial o bé existeixen models emprenedors que es poden seguir, es produeix un efec-
te d’arrossegament que estimula l’aparició de més empresaris.  

L’Informe GEM Catalunya 2011 ratifica aquest fet, ja que constata que el 70,18% dels empresaris novells que van 
crear la seva empresa durant l’any de referència manifesta conèixer un nou emprenedor, confirmant la presència 
d’una forta relació positiva entre la presència d’exemples emprenedors i la creació d’empreses (Vaillant i Lafuente, 
2012). Per tant, tal i com assenyala Cuervo (2003), els valors de la societat i les experiències empresarials en el 
passat, amb els seus èxits i fracassos, legitimen l’activitat empresarial en el present, en tant que actuen com un 
incentiu en el procés de creació d’empreses i, sens dubte, l’augment de legitimació social implica canvis en les 
preferències individuals.  

I si a aquest conjunt d’elements s’afegeix un entorn on l’empresari està ben valorat, és a dir, que existeixi la pos-
sibilitat d’obtenció d’un prestigi i d’un reconeixement social, es propiciarà un context més favorable a la creació 
d’empreses. Tot i així, el canvi de percepcions que conduirien a un reconeixement social de l’activitat empresarial 
no és fàcil perquè, entre d’altres motius, aquesta concepció està molt lligada a valors culturals i a la ideologia do-
minant en una societat.  

Per aquest motiu, la UE promou activament aquesta qüestió com un dels pilars per al foment de l’emprenedoria i 
mitjançant el Llibre verd L'esperit empresarial a Europa (2003)79 va recomanar als governs que milloriessin la 
imatge dels empresaris i que fessin accions de sensibilització sobre el valor de la carrera empresarial. En aquest 
sentit la UE constata que el risc que representa la vida empresarial no es valora suficientment a Europa, on inclús 
es penalitzen els fracassos empresarials, desacreditant les persones emprenedores.  

Amb tot, la manca de prestigi social i de reconeixement  de l’activitat emprenedora no és un tema trivial, ja que 
constitueix un dels elements citats pels experts conforme obstaculitza la creació d’empreses a Espanya (Informe 
GEM Espanya 2003 de Coduras, López-García i Justo et al., 2003), on els valors de prestigi se situen per sota de 
la mitjana europea. Una visió contrària, si bé més actual, és la que ofereix l’Informe Flash Eurobarometer Survey 
on Entrepreneurship (TNS Opinion & Social, 2012), que indica que en 13 països de la UE la majoria de les perso-
nes diuen que veuen amb bons ulls als empresaris. La millor reputació es gaudeix a Dinamarca (74%), Irlanda 
(68%), Finlàndia (67%) i Espanya (62%), mentre que l’opinió que menys valora l’activitat empresarial és dóna a 
Hongria (26%), Eslovàquia (34%), la República Txeca (37%) i Eslovènia (37%). A més, l’Informe assenyala que 
Espanya és un dels països on ha millorat més l’opinió favorable des de 2009 (14 punts), seguit d’Alemanya (12 
punts, que la situen en el 55%).  

TAULA 15.   Evolució temporal de les valoracions dels experts sobre normes socials i culturals i la 
seva afectació sobre l’emprenedoria. Espanya 2012 

Normes socials i culturals: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Recolzen i valoren l’èxit individual assolit per 
l’esforç personal 

2,8 2,7 2,7 2,9 3,21 3,3 3,1 

Emfatitzen  l’autosuficiència, l’autonomia i la 
iniciativa personal 

2,3 2,3 2,3 2,5 2,9 2,9 2,9 

Estimulen el risc empresarial 1,9 1,9 1,9 1,9 2,4 2,4 2,5 

Estimulen la creativitat i la innovació 2,3 2,0 2,2 2,5 2,7 2,4 2,6 

Emfatitzen que l’individu ha de ser (més que la 
comunitat) el responsable de gestionar la seva 
pròpia vida 

2,5 2,3 2,3 2,6 2,9 3,0 2,9 

Nota: Afirmacions valorades pels experts en escales de 1-5 punts.  
Font: Informe GEM Espanya 2012. 

Tot i així, l'impuls dels valors emprenedors a Espanya resta encara molt lluny d'assolir els nivells òptims i, mal-
grat un lleu avenç, les normes socials i culturals tenen un suport insuficient a la iniciativa emprenedora (Informe 
GEM Espanya 2010, de Güemes, Coduras i Rachida, 2010). Segons Alemany et al. (2011), aquest fet s'agreuja 
perquè tradicionalment s'espera que l'Estat, les administracions públiques o els serveis comunitaris solucionin o 
donin resposta a certs problemes o situacions, fet que redueix o elimina el paper de la iniciativa emprenedora, que 
podria ser la resposta a aquestes circumstàncies. A les mateixes conclusions arriben els experts enquestats en 
l'Informe GEM 2010, on s’assenyala que “les normes socials i culturals que regeixen a Espanya no es perceben 
com adequades per impulsar l’adquisició de valors emprenedors en la població, de forma que aquest segueix sent 

                                                        
79 COM (2003) 27 final, no publicat en el Diari Oficial. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=27
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un tema clau que cal millorar mitjançant mecanismes de formació i de conscienciació de la societat” (Güermes et 
al., 2010, p. 29). 

També és rellevant la influència dels valors socials i culturals d’una regió en les percepcions de les persones em-
prenedores enfront el risc empresarial i/o la por al fracàs. 

Reflexions sobre la cultura emprenedora 

El constructe cultural d’un regió determina en gran mesura la seva activitat emprenedora. Tal i com es desprèn de les 
diverses compareixences que han tingut lloc en el procés d’elaboració d’aquest Informe, l’impuls d’una veritable cultura 
emprenedora en el nostre entorn és molt necessari i encara està pendent, si bé això requereix de canvis notables en el 
sistema de valors culturals i socials. Per tant, el foment de l’emprenedoria només serà possible si es configura amb 
propòsits diversos com potenciar el prestigi social de les persones emprenedores, la cultura de l’esforç personal i la in-
novació, alhora que es minimitza l’aversió al risc i s’evita l’estigmatització del fracàs i, finalment, es preveu un sistema 
de protecció econòmic de les persones emprenedores, entre d’altres.  

Jaume Gomà. Emprenedor. Ulabox80 

Al nostre territori més del 90% del teixit empresarial del país està format per pimes i autònoms i no es treballa sufici-
entment en desenvolupar-lo. Es tracta d’una problemàtica estructural que cal començar a plantejar i millorar. Cal actuar 
en aquests vessants culturals allunyats del foment de la innovació, en les problemàtiques d’assumpció de risc, en el 
capital risc (tot i que aquí té poc capital i fins i tot aversió al risc, actitud que fomenta la pròpia Administració quan no 
creu i no aposta per aquesta inversió) i en l’emprenedor, que té una aversió al fracàs superior a altres països. Manca 
donar aquesta base que faciliti a les persones l’empenta, l’energia i la capacitat de creure que es pot innovar, que es 
poden assumir riscos i que al final, si t’equivoques el que estàs fent és aprendre.  

Montse Basora. Directora operativa d'Emprenedoria a Barcelona Activa81 

La cultura emprenedora és encara avui una assignatura pendent. Un exemple d’aquesta circumstància es manifesta en 
certes mancances en l’espai de les mesures de suport a la cultura emprenedora. Per intentar millorar aquesta conjuntu-
ra, des de Barcelona Activa es desenvolupen actuacions dins dels programes d’activitats per promoure el reconeixe-
ment dels valors i del paper de les persones emprenedores. L’objectiu és fomentar la cultura emprenedora i 
s’organitzen tallers, conferències, trobades amb persones emprenedores i premis orientats com espais de reflexió so-
bre els valors del treball i de l’esperit emprenedor. Aquestes actuacions s’adrecen als joves i al professorat de l’ESO i 
d’educació postobligatòria de Barcelona.  

Albert Colomer. Emprenedor, àngel inversor i fundador i director de la Fundació Privada per a la Promoció de 

l’Autoocupació de Catalunya - CP’AC82 

En el nostre entorn no es fomenta el prestigi de les persones emprenedores, de tal forma que la major part dels estudi-
ants no la consideren una opció viable a la fi dels seus estudis. Les persones emprenedores/empresàries, tot i generar 
riquesa i ocupació, estan mal vistes per la societat, que només en destaca les males pràctiques. Els esforços per can-
viar la percepció de l’emprenedoria han de començar a l’escola, promovent que el professorat tingui esperit emprene-
dor, que es parli en els llibres de text sobre les possibilitats de gestionar, crear o comprar una empresa per treure’n be-
nefici econòmic i ocupacional, que la formació inclogui aspectes pràctics de l’emprenedoria i que es posin exemples de 
projectes emprenedors, etc.  

D’altra banda, les persones emprenedores tenen grans dificultats perquè els itineraris que cal seguir i la relació amb 
l’Administració són temes encara difícils, ja que la legislació està desenfocada i gira al voltant de les necessitats i dels 
requeriments exigibles a les empreses grans. Igualment, hi ha por, perquè l’entrada en el món emprenedor pot suposar 
la pèrdua de la protecció que existeix com treballadors/ores assalariats (atur, jubilació, etc.) i perquè la responsabilitat 
enfront els errors que assumeixes és molt alta i impossibilita cometre equivocacions (que provoquin quedar-se sense 
patrimoni i sense recursos) si el projecte fracassa.  

Les persones emprenedores requereixen tres xarxes de protecció: 1) millorar el prestigi social minvat, evitar la por al 
fracàs i l’estigmatització; 2) fer la normativa amigable i que faciliti la vida a la persona empresària d’una petita o micro-
empresa; i 3) evitar els greuges comparatius envers el nivell de protecció de les persones no emprenedores. Només si 
s’actua sobre aquestes xarxes amb formació, amb adequació normativa a la realitat del teixit empresarial i amb la pre-
visió d’una protecció social i econòmica s’aconseguirà canviar la imatge de l’emprenedoria i del món empresarial i, així, 
fomentar una veritable cultura emprenedora. 

                                                        
80 Compareixença celebrada el dia 10 de juliol 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
81 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
82 Compareixença celebrada el dia 16 d’octubre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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En general, es parteix de la idea que, per a un bon desenvolupament de l’esperit empresarial, cal que la societat 
fomenti una menor aversió al risc i que minori els efectes que pot produir un fracàs de l’activitat emprenedora, a 
causa del caràcter inhibidor d’aquestes variables sobre l’activitat emprenedora.83 

Des del vessant més individual, les investigacions tradicionals defensen que una menor aversió al risc o una tole-
rància al risc elevada (orientació de l’individu a assumir reptes) són actituds afavoridores de l’activitat emprenedo-
ra, mentre que la por al fracàs actua en el sentit invers, ja que redueix la probabilitat de convertir-se en empresa-
ri/ària. Tanmateix altres línies d’investigació, tot i admetre que certa propensió al risc és inherent a l’activitat em-
presarial, aporten resultats certament contradictoris, ja que defensen que les persones emprenedores tendeixen a 
assumir riscos moderats.  

Les respostes a aquesta contradicció són variades. Alguns experts assenyalen que els riscos són moderats per-
què prioritàriament s’escullen opcions amb altes possibilitats de guanys o perquè les persones emprenedores ac-
tuen controlant el risc mitjançant els seus components: la magnitud de la pèrdua potencial, la probabilitat que 

aquesta es doni i la vulnerabilitat de l’empresari mateix (Bird, 1989; a Alonso i Galve, 2008). Per a Veciana (2005, 
p. 52) el risc d’un projecte és percebut com més baix per un emprenedor que per una altra persona, com a resul-
tat que les persones emprenedores “tenen una creença tan forta en la seva capacitat per influir en la consecució 
dels seus projectes i objectius que perceben la dificultat de la tasca i la possibilitat del fracàs com relativament 
baixes”.  

En el context internacional, el Flash Eurobarometer Survey on Entrepreneurship (The Gallup Organization, 2009) 
verifica que, per al conjunt de la societat, la percepció d’un alt risc en el projecte emprenedor, la por la fracàs i la 
seva estigmatització són algunes de les principals barreres a l’hora d’emprendre un projecte i fan que moltes per-
sones frenin les seves iniciatives emprenedores. L’Eurobaròmetre aprofundeix en aquests temes amb la intenció 
de valorar quines són les diferents actituds socials enfront l’assumpció del risc i la por al fracàs en els països ana-

litzats. La primera qüestió es mesura amb una pregunta que marcarà el grau d’acord o desacord amb l’afirmació: 
“En general, soc una persona que prenc riscos”, amb el resultat que el percentatge més alt de les persones que 
es consideren arriscades es dóna als Estats Units (39%), on ja s’ha esmentat que la taxa emprenedora és alta. 
Per contra, els resultats reflecteixen una actitud més conservadora de les persones a Espanya, on la xifra des-
cendeix fins al 12%, fet que no facilita l’activitat emprenedora. En la mesura de la por al fracàs l’estudi revela que 
hi ha un alt percentatge de persones que coincideixen en què no hauria d’endegar-se un negoci si es percep la 
possibilitat de fracàs, especialment a França (47%) i Espanya (45%).  

4.1.3. L’accés al finançament  

La creació d’una empresa exigeix uns recursos financers que permetin l’adquisició d’una estructura econòmica. 
Aquests recursos econòmics poden provenir d’un capital propi de les persones emprenedores o d’altres fonts ex-
ternes a l’empresa. En aquest darrer cas cal tenir en compte que l’accés al capital de les persones emprenedores 
és complicat. Tal i com s’evidencia en molts estudis, la manca de capital i, per tant, les restriccions de liquiditat, 
actuen com un possible impediment a l’emprenedoria, en tant que tendeixen a excloure aquelles persones que no 
disposen de fons suficients (Evans i Jovanovic, 1989 i Blanchflower i Oswald, 1998; a Alemany et al., 2011 ).  

L’accés al finançament pot constituir un dels grans problemes en la posada en marxa del projecte, si bé és un te-
ma moltes vegades recurrent en tot el procés (per ampliacions del negoci, per fluctuacions del mercat, per desfa-
saments entre els cobraments i els pagaments, etc.). En l’estudi de Blanchflower i Oswald (1998) també 
s’assenyala que l’efecte de les restriccions financeres s’estén a altres moments de l’activitat empresarial, atès que 
en la recerca qualitativa d’aquest estudi els treballadors autònoms diuen que estan constrets principalment per la 
falta de capital.  

En un nivell més genèric es parla de dos tipus de finançament: 

1. Finançament propi, que es dota amb recursos monetaris dels quals disposa l’emprenedor (estalvis o crèdits 
personals) o bé el conjunt de recursos que aporten el conjunt de propietaris del negoci. També s’inclouen en 
aquesta categoria aquells recursos aportats per tercers com familiars i/o amics i aquells recursos que no se-
ran retornats, com les subvencions. Els estalvis i els recursos econòmics de les persones emprenedores 
i/o del seu entorn són una via de finançament molt utilitzada en la creació de petites empreses i especialment 
en els casos d’autoocupació.  

                                                        
83 Les conseqüències i els efectes del fracàs empresarial seran objecte d’una anàlisi més extensa en el darrer apartat d’aquest capítol i, per aquest motiu, 

en aquest text només s’apunta la seva importància.  
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En aquesta línia, cal esmentar que una de les vies que facilita la disponibilitat de capital propi per iniciar una 
activitat és la capitalització de l’atur. La capitalització de l’atur preveu l’abonament del valor de l’import de la 
prestació de l’atur contributiva per a les persones que pretenen incorporar-se de forma estable com socis o 
sòcies treballadors/ores o de treball en cooperatives o en societats laborals i mercantils84 o que volen desen-
volupar una nova activitat com treballadors/ores autònoms/es. Així, es pot sol·licitar en un pagament únic la 
quantia que es justifiqui com inversió necessària per iniciar l’activitat, amb el límit del 60% de l’import total 
pendent de rebre. La quantia de l’import es pot elevar fins al 100% en el cas dels homes de menys de 30 
anys, de les dones de menys de 35 anys o de les persones amb discapacitat més gran del 33%. El foment de 
l’emprenedoria també s’amplia amb l’opció prevista per a aquelles persones que no realitzin una inversió, en 
tant que tenen la possibilitat de destinar el 100% de la prestació pendent a la compensació de les quotes 
mensuals d’autònoms.85  

Estadísticament, el Llibre verd de la creació d’empreses a Catalunya (Direcció General d'Economia Coopera-
tiva i Social i d'Autoocupació, 2006:20) assenyala que les persones emprenedores catalanes aporten, com a 
mitjana, dues terceres parts del capital necessari per crear un negoci i un 25% s’autofinancen al 100%. A 
més, s’afegeix que “el capital mitjà invertit per les persones emprenedores, segons l’Informe GEM Catalunya 
2005, es troba al voltant dels 51.515€ l’any 2005, mentre que la mitjana espanyola s’eleva als 54.886€” (Di-
recció General d'Economia Cooperativa i Social i d'Autoocupació, 2006).  

2. Finançament extern, que fa referència a recursos monetaris aportats per tercers amb una durada limitada i 
amb l’exigència de devolució un cop que ha finalitzat el període establert, en moltes ocasions amb el paga-
ment d’interessos. En aquesta categoria s’hi troben crèdits oficials i privats, així com models de finançament 
com el leasing, el factoring, per a proveïdors i creditors. En altres nivells se situarien els models gestionats 
per entitats financeres, com és el cas de les societats de garantia recíproca (SGR) o les societats de capital 
risc.  

Les principals formes de finançament extern, tal i com s’assenyala al Llibre blanc de la iniciativa emprenedora a 
Espanya (Alemany, Álvarez, Planellas et al., 2011), són: 

1. Els préstecs bancaris són una de les primeres fonts a les que acudeixen les persones emprenedores en el 
moment d’iniciar una activitat empresarial, però per a la seva obtenció cal presentar avals o garanties, perso-
nals o hipotecàries. Alguns dels actius oferts per les entitats bancàries són el finançament d’actius fixes, el fi-
nançament d’operacions d’exportació, crèdits per a companyies agrícoles, etc., que s’implementen mitjançant 
crèdits, préstecs, línies de crèdit o línies de descompte (Urbano i Toledano, 2008; a Alemany et al., 2011).  

A més, el sector públic, a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), posa a disposició de les empreses i autò-
noms una sèrie d’ajudes per cobrir les necessitats de liquiditat. En la línia ICO empreses i emprenedors, els 
préstecs per a les empreses i autònoms que realitzin inversions productives a Espanya es poden sol·licitar en 
els bancs, caixes d’estalvi i cooperatives de crèdit adscrites a l’ICO.86 Val a dir que l’ICO és un banc públic 
amb forma jurídica d’entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri d’Economia i Competitivitat, que alhora 
participa en l’accionariat d’altres societats com la Companyia espanyola de reafiançament (CERSA) i Compa-
nyia espanyola de finançament del desenvolupament (COFIDES). Aquestes dues entitats financeres, junta-
ment amb la Companyia espanyola d’assegurances de crèdit a l’exportació (CESCE), també milloren la capa-
citat de finançament de les empreses en tant que les avalen perquè puguin aconseguir els crèdits bancaris. 
Els avals es concedeixen per cobrir riscos de determinades inversions o de l’exportació. 

La concessió d’avals és una formula utilitzada també per les SGR, que són considerades entitats financeres 
que presten suport a les empreses per millorar la seva posició financera enfront de les entitats bancàries, els 

                                                        
84 En el cas de societats mercantils, el sol·licitant ha de ser menor de 30 anys. 
85 Tal i com s’indica a la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012 que elabora el CTESC, a Catalunya “l’any 2012 han capitalitzat aquesta 

prestació 30.259 persones, el 2,7% menys que l’any anterior. Aquesta dada suposa el 12,9% del total de beneficiaris de la prestació d’atur de Catalunya. 
Igual que en anys anteriors la majoria de les capitalitzacions es fan per constituir-se com a treballadors autònoms (el 96,4%). Cal destacar que després de 
dos anys d’incrementar el nombre de persones que es constitueixen com a socis de cooperatives o societats laborals (2009-2011) enguany decreix el seu 
nombre (el 5,1%)”. En el conjunt de l’Estat espanyol el nombre de beneficiaris el 2012 ha estat de 145.935 persones, de les quals 138.155 n’eren autò-
noms/es, 3.453 socis/sòcies de cooperatives i 4.327 socis/sòcies de societats laborals. L’estadística ministerial també mostra que l’import líquid en euros 
per treballador l’any 2012 ascendia a 4.881 euros.  
D’altra banda, esmentar que aquesta opció ha estat incentivada amb l’exempció del 100% de les quanties rebudes en concepte de capitalització de l’atur o 
pagament únic en el pagament de l’IRPF, exempció condicionada al manteniment de l’activitat durant 5 anys, segons es regula en la Llei 11/2013, de 26 
de juliol, de mesures de suport a l’emprendor i d’estímul i de creació d’ocupació. BOE núm. 179, de 27.07.2013. 
86 Els préstecs de les línies de mediació ICO concedits en el primer semestre de l’any 2013 (dades publicades per ICO a 30 de juny) tenen un import de 

4.154,7 milions d’euros, dels quals 3.883,5 corresponen a la línia ICO- Empreses i emprenedors. Els altres imports dels préstecs es distribueixen en les di-
ferents línies: 164,6 milions per ICO-Exportacions; 82,0 per ICO-Internacionalització; 24,0 per ICO-Garantia SGR i 0,5 milions per d’altres. El total 
d’aquests préstecs suposa 63.903 accions desenvolupades a tot l’Estat. A Catalunya l’import ascendeix a 863,1 milions d’euros per a totes les línies ICO, 
distribuïts en 14.223 operacions. Per demarcacions la major part d’ells han estat atorgats a Barcelona (634,9 milions d’euros, per a 9.803 operacions), se-
guida de Girona (95,9 milions d’euros i 1.842 operacions), de Tarragona (67,8 i 1.433, respectivament) i, finalment, de Lleida (64,6 i 1.145, respectiva-
ment). L’import acumulat dels crèdits a 31 de desembre de 2012 per a Catalunya va ser de 2.105 milions d’euros (Informe anual ICO 2012, pàg.40). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/11012/index.html
http://www.lineasico2013.com/folleto/generico/catalan_2013/index.html#/4/
http://www.lineasico2013.com/folleto/generico/catalan_2013/index.html#/4/
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/278/index.html
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proveïdors, els clients i les administracions públiques. Per beneficiar-se d’aquestes garanties les persones 
empresàries han de fer-se sòcies d’aquestes societats.  

A Catalunya opera Avalis-SGR i qualsevol dels seus avals són compatibles amb les operacions tramitades a 
través de convenis públics oficials (ICO, ICF Crèdit, CDTI, etc.). Aquesta entitat actua conjuntament amb el 
Grup de l’Institut Català de Finances, format per un conjunt d’organismes i empreses de capital públic, que és 
l’entitat de crèdit públic de la Generalitat de Catalunya i que també té com a finalitat aportar finançament al 
sector empresarial en col·laboració amb les entitats financeres privades.87 A la vegada, els avals de les SGR 
són un dels requisits indispensables per accedir a la sublínia d’actuació de l’ICO (ICO garantia SGR), que 
desenvolupa el finançament orientat a autònoms i empreses espanyoles i mixtes amb capitat majoritàriament 
espanyol que desenvolupin inversions productives a Espanya o a l’exterior. 

Tot i això, en l’actualitat les empreses tenen moltes dificultats per accedir al crèdit bancari, pel procés de rees-
tructuració i recapitalització del sistema bancari espanyol, tant en termes d’escassetat d’oferta com per un 
empitjorament de les condicions (més cost i menor termini). 

2. El capital risc (venture capital), que es defineix com una activitat financera desenvolupada per entitats espe-
cialitzades, que proporciona capital, de forma temporal (3-5 anys) i minoritària a empreses no financeres, de 
naturalesa no immobiliària i que no cotitzen en els mercats de valors. Generalment, s’ofereix capital a canvi 
d’accions a l’empresa, amb el focus posat en el benefici futur de l’empresa. Per aquest motiu, en algunes 
ocasions es pot donar la participació en la propietat i la gestió del nou projecte, fet que no sempre agrada a 
les persones emprenedores. Un altre tret característic és que aquestes inversions s’adrecen prioritàriament a 
projectes en procés de gestació o d’inici (finançament seed capital i start-up funds, en la terminologia angle-
sa). 

La participació del sector públic en les entitats de capital risc es realitza per dues vies: d’una banda, en enti-
tats de capital risc públiques que inverteixen directament en empreses; i de l’altra, amb aportacions de recur-
sos públics a entitats de capital risc majoritàriament privades, mitjançant organismes públics. 

Moltes vegades l’accés és molt restrictiu i per això alguns informes de la UE proposen que, per tal d'ampliar 
l'oferta interna de capital de risc, els governs poden prendre iniciatives per desenvolupar fons de capital risc 
nacionals o millorar la regulació del mercat per permetre que les empreses de capital risc existents creixin. La 
primera opció es basa en proporcionar inversions directes i la segona inclou l’aprovació de legislació més la-
xa, per fer les inversions de capital risc més atractives per a les entitats (o simplement possibles), com els 
fons de pensions i assegurances (UE, 2012). 

Les dades de l’Informe El venture capital a Espanya 2012 (webcapitalriesgo.com, 2013) permeten una apro-
ximació a la realitat d’aquesta font de finançament. L’Informe assenyala que l’activitat del capital risc té enca-
ra molt camí a recórrer per apropar-se als nivells de països del nostre entorn com el Regne Unit, França o 
Alemanya. A més, assenyala que a Espanya predominen les inversions de baix import, perquè dos terços de 
les operacions (232) han estat inferiors a 250.000 euros. En conjunt, s’observa inversió de 219,7 milions 
d’euros. A més, es constata com el capital risc és molt utilitzat en les empreses basades en les noves tecno-
logies i s’ha associat amb la creació d’ocupació, la innovació i el creixement econòmic.  

Pel que fa al grau de desenvolupament de l’empresa en el moment de la inversió de capital risc, les xifres 
mostrades indiquen que el 57% i el 8% del volum invertit ha estat per start-ups i empreses en gestació, res-
pectivament. Les dades mostren que des de la perspectiva sectorial les principals inversions s’orienten al sec-
tor informàtic –principalment internet–, seguides de les realitzades en biotecnologia/enginyeria genètica i pro-
ductes i serveis industrials. Les empreses de base tecnològica han rebut el 86% del volum invertit el 2012 
(137 milions d’euros), que representa el 88% de les operacions realitzades (305). La distribució territorial 
mostra que Catalunya absorbeix el 20,8% de les inversions de tot l’Estat, fet que representa una inversió del 
capital risc a l’àrea de 27,1 milions d’euros. Catalunya i Madrid concentren el 48,7% del total de les inversions 
a l’Estat.  

3. Els àngels inversors (business angels) són inversors privats, persones empresàries en la seva majoria, que 
inverteixen el seu capital en projectes que consideren que tenen un alt potencial de creixement, a canvi d’una 

                                                        
87 L’ICF ofereix suport financer a projectes viables de manera complementària al sector financer privat i ofereix instruments de crèdit per a projectes 

d’interès públic. Així mateix, estableix convenis de finançament amb altres organismes, ofereix serveis d’assessorament financer per a projectes singulars, 
promou instruments de capital risc i hi participa, i s’encarrega de la promoció i el manteniment d’equipaments d’ús públic. La informació disponible de l’ICF 
correspon a l’any 2012. A l’Informe d’activitat 2012 d’aquest organisme s’estableix que l’activitat de mediació duta a terme a traves de les entitats finance-
res ha estat de: en la línia ICF-Crèdit, que es destina a pimes i autònoms, en la qual s’han formalitzat operacions per gairebé 146 milions d’euros gràcies a 
un crèdit del 2011 actiu fins al maig del 2012; la Línia I+I, destinada a inversions en projectes d’innovació i internacionalització, amb 154 operacions per 
45,98 milions d’euros; la línia Autònoms i comerços que ha donat suport a 357 autònoms i petites empreses per un import total de 19,3 milions d’euros i els 
préstecs Agaur que sumen la formalització de 4 milions d’euros més. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=5f5c6d20b6021310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5f5c6d20b6021310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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participació en l’empresa. Amb caràcter general proporcionen capital a empreses petites que tenen dificultats 
per accedir a préstecs bancaris. Els àngels inversors es diferencien dels inversors tradicionals i del capital risc 
perquè la presa de decisions és generalment individual i ràpida; a més de l’aportació de capital hi ha una im-
plicació en el desenvolupament del projectes i prioritàriament s’orienten a empreses noves o de recent crea-
ció.  

En moments on l’accés al crèdit bancari és molt restrictiu, el paper d’aquests inversors es configura com 
d’especial rellevància per incrementar les taxes emprenedores. Per aquest motiu, els governs de molts països 
intenten incrementar el seu nombre organitzant xarxes i donant incentius fiscals per aquesta activitat 
d’inversió, mentre que d’altres han tractat de millorar els fluxos d'informació entre els àngels i els empresaris 
potencials que, d'altra manera, tendeixen a ser informals.88 Igualment, els propis àngels inversors han creat 
diverses xarxes que actuen com a plataformes per permetre que l’oferta i la demanda interaccionin més fà-
cilment.  

El finançament dels àngels inversors: les qualitats i els requisits del projecte per trobar finançament 

El finançament dels àngels inversors (BA, segons les sigles en anglès) és una de les opcions que ha de considerar una 
persona emprenedora que pretengui endegar negocis d’inversió quantiosa. Per la seva capacitat d’aportació financera i 
la seva implicació en els projectes els BA se situen en una posició entre els "family, fools and friends" i el capital risc. 
Amb tot, per tal que aquests inversors privats decideixin invertir en els projectes cal presentar tota una sèrie 
d’informació.  

Ferran Lemus. President i soci de Highgrowth89 i Jornada Inversors i àngels inversors: com captem finança-

ment per al nostre projecte 90 

En matèria econòmica, com a punt de partida cal tenir present que la inversió privada ofereix capital, coneixement, ex-
periència, gestió i capacitat relacional amb l’ànim d’obtenir beneficis conjuntament amb les persones emprenedores o 
promotores del projecte. La voluntat d’obtenció de beneficis fa que difícilment la inversió privada financii projectes sen-
se un capital previ o que, en el moment de la sol·licitud, no puguin garantir la seva viabilitat, una trajectòria adient i un 
cert nivell d’ingressos (rendibilitat real i previsió futura). Amb tot, si bé en la pràctica la majoria d’empreses requereixen 
un període inicial on es consumeix molt capital, però se’n genera poc, els BA juguen cada vegada un paper més impor-
tant en el finançament de noves empreses (start- ups) en les fases inicials del seu creixement.  

Amb independència de quina sigui la tipologia del negoci, els BA valoren de forma especial el compromís de la persona 
o les persones emprenedores amb el projecte. Per a una avaluació del projecte, es demana informació sobre 
l’experiència i la trajectòria personal de les persones emprenedores o promotores (que provi la coherència del projecte 
amb el propi currículum vitae), així com de quin és l’equip integrat en el projecte, equip que preferentment ha d’estar 
ben complementat, ser multidisciplinari i amb experiència. Igualment, en el supòsit que la titularitat del projecte l’ostenti 
més d’una persona, bé siguin sòcies o accionistes, es valoren de forma positiva les bones relacions entre elles. Alhora 
que, per tal de facilitar la comunicació i la pressa de decisions, els BA propugnen dos elements: l’existència d’un inter-
locutor principal amb lideratge entre les persones sòcies o accionistes i que el seu nombre no sigui molt elevat.   

Endemés, en la demanda d’inversió als BA s’aporta informació extensa sobre què es vol fer i sobre la seva planificació. 
Així, convé explicitar: com és la qualitat de l’oferta del producte o servei que s’ofereix; quin és el pla de negoci (quina 
oportunitat suposa el projecte amb la planificació quantitativa i temporal dels guanys); quin és el model de negoci (que 
explica la capacitat de gestió i de reacció enfront dels problemes); quin és el mercat a on s’adreça el producte o servei, 
amb especial atenció a quines són les barreres d’entrada i de sortida per valorar la competència present o futura; quins 
són els recursos tècnics i logístics de què disposa el projecte i/o els que necessita; quin és l’horitzó/objectiu que es per-
segueix (obtenir una quota de mercat determinada, adquirir un valor de mercat que garanteixi un traspàs beneficiós en 
el futur, etc.); com es garantirà el retorn del capital invertit (un percentatge en la retribució dels dividends o de la plusvà-
lua); quines seran les necessitats econòmiques previstes per a un període subsegüent determinat (normalment 3 anys) 
i on s’aplicaran els diners invertits, entre d’altres.  

En l’actualitat una de les dificultats existents és la complexitat per mesurar el nombre de persones que parti-
cipen com a àngels inversors i la quantitat de capital invertit, fet que complica la seva quantificació real. Així, 
per a la UE el finançament total per part dels àngels inversos és molt més gran que totes les altres formes de 
finançament de capital risc (UE, 2012), mentre altres estudis mostren xifres molt inferiors. Tal és el cas de 
l’Informe El venture capital a Espanya 2012 (webcapitalriesgo.com, 2012), que, a més, permet una aproxima-
ció a l’activitat d’aquests inversors. A l’Informe s’exposa que segons l’Associació Espanyola de Business An-
gels (AEBAN), a la fi del 2012 hi ha 64 xarxes a Espanya (el 14% de les xarxes europees). El volum d’inversió 
realitzat entre els àngels inversors i les acceleradores i incubadores d’start-ups és de 10,9 milions d’€, el 
90,3% del qual es va destinar a noves inversions. Segons les fase de desenvolupament, el 75% de les opera-
cions van ser en fase llavor, el 14% start-ups i l’11% per ampliacions de les rondes anteriors. Per sectors en-

                                                        
88 Per a més informació sobre els incentius fiscals dels BA vegeu el capítol 6.  
89 Compareixença celebrada el dia 10 de juliol 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
90 Jornada de Foment del Treball Nacional sobre Inversors i BA: com captem finançament per al nostre projecte (18.4.2013). 
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cara hi ha una concentració més elevada en empreses d’Internet, que absorbeixen el 96% de les operacions. 
En la distribució territorial de les operacions destaca que de les 182, 108 d’elles es van realitzar en empreses 
estrangeres i de les 74 que van tenir lloc a Espanya, només 13 van ser a Catalunya.  

TAULA 16.   Volum d’inversió i nombre d’operacions segons tipus d’inversió a Espanya, 2010-2012 

  Import (milions €) % 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Total 276,4 281,4 230,6 100 100 100 

Capital risc nacionals i internacionals 211,4 205,9 158,8 76,5 73,2 68,9 

CDTI i ENISA 627 70,2 60,9 22,7 24,9 26,4 

Grups àngels inversors, acceleradores i altres 2,3 5,3 10,9 0,8 1,9 4,7 

  Nombre d'operacions % 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Total 852 1.151 1.063 100 100 100 

Capital risc nacionals i internacionals 301 359 348 35,3 31,2 32,7 

CDTI i ENISA 530 708 533 62,2 61,5 50,1 

Grups àngels inversors, acceleradores i altres 21 84 182 2,5 7,3 17,1 

Nota: Tant l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) com el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) són empreses 
públiques que ofereixen finançament a projectes emprenedors mitjançant el capital risc.  
Font: www.webcapitalriesgo.com 

I altres fonts alternatives:  

 El finançament col·lectiu o en massa, micromecenatge (o crowdfunding, en anglès) s’ha erigit com un nou 
model de finançament que complementa altres vies. Es basa en la centralització en webs o plataformes dels 
projectes creatius que poden ser recolzats per la societat civil. Concretament, es presenta el projecte en la 
plataforma, que per donar difondre’l recapta un percentatge de les inversions que es facin, i les persones in-
teressades en el projecte poden participar en el finançament. Suposa una oportunitat perquè persones i orga-
nitzacions petites amb projectes no generalistes i amb difícil accés a recursos aconsegueixin suport, alhora 
que actua com a font de proves de mercat de determinats productes, ja que es rep el feedback directe dels 
clients potencials.  

 El bootstrapping és un terme anglès que fa referència a l’inici d’una activitat emprenedora amb molts pocs 
recursos o capital mitjançant els crèdits comercials. Suposa començar a fer funcionar el negoci venent la idea 
des d’un primer moment, sota la premissa “si no tens clients, no tens negoci”. Aquesta opció només és viable 
per a determinats projectes (de restauració que s’inicien com a petits càterings, de venda de producte via 
webs comercials, etc.). 

 El factoring tracta de la cessió a una empresa especialitzada de les factures o crèdits comercials a curt ter-
mini. El risc d’insolvència és assumit per aquesta empresa, anomenada “factor”, a canvi d’una comissió. Es 
tracta d’una alternativa que redueix la pressió del control de crèdits i sobre el capital circulant de les empreses 
en creixement, però és poc recomanable per empreses petites.  

 Per al finançament de l’equip i el material hi ha dues opcions viables: el leasing i el renting. El leasing és 
l’arrendament financer del material i l’equip amb el pagament d’un lloguer per un cànon periòdic, que ajuda 
especialment a l’inici del projecte perquè redueix els costos. El renting també es basa en el lloguer i princi-
palment s’utilitza per a cotxes i material informàtic; finalitzat el període de lloguer es torna el producte i es 
canvia per un de nou.   

4.1.4. El marc regulatori  

La rellevància del marc legal i regulatori d’aplicació en els primers moments del projecte emprenedor i en la seva 
consolidació posterior és un tema vigent en el debat acadèmic. Mitjançant el marc regulatori el Govern pot exercir 
una influència sobre l'esperit empresarial i la capacitat empresarial d’un territori (Storey, 1994 i 1999, i EZ, 1999; a 
Rehman, 2005), bé sigui directament a través de mesures concretes bé sigui de forma indirecta a través de mesu-

http://www.webcapitalriesgo.com/
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res genèriques. Els objectius fixats pels governs i les seves institucions, amb el conseqüent desenvolupament le-
gislatiu per assolir-los, poden marcar que cada país o cada territori generi regles diferents per a la creació i la 
consolidació de les empreses, però arreu s’observa que aquests actes tenen implicacions legals, fiscals i tributàri-
es.  

Sota la teoria institucional, que explica quins són els aspectes socials i institucionals que incideixen en l’acció 
d’emprendre, autors com Sobel (2008; a Alonso i Galve, 2008) constaten que l’existència d’una bona estructura 
institucional en un país permet una ràtio més gran de creació d’empreses i de creixement econòmic respecte a al-
tres països de similars condicions que no la posseeixen. Crecente (2009) manifesta que per al desenvolupament 
d’una economia emprenedora és necessari comptar amb un sistema financer i unes institucions públiques que 
fomentin aquesta activitat, en facilitar recursos financers, econòmics i legals assequibles en termes monetaris i de 
costos d’oportunitat. Per a Verheul, Wennekers, Audretsch et al. (2001, p.25), l’activitat reguladora del Govern és 
particularment important a l’inici de l’activitat, perquè es considera que en la primera fase de vida de les petites 
empreses sovint són febles i necessiten una mica de suport i protecció per poder competir adequadament en el 
mercat.  

Les legislacions i polítiques que cal aplicar preveuen diferents opcions afavoridores de l’activitat emprenedora 
com la reducció de les barreres d’entrada amb la reducció de costos o dels tràmits necessaris a l’inici, evitar la 
concentració empresarial d’un determinat sector, la promoció de la figura de la persona emprenedora, articular in-
centius fiscals i laborals per a la creació d’empreses o per a determinats col·lectius, establir l’exempció de 
l’aplicació de l’IRPF de determinades prestacions percebudes de la Seguretat Social i de reducció de les barreres 
de sortida amb una bona regulació de la fallida o dels costos d’acomiadament, entre d’altres. Però, tot i que les 
possibilitats d’influència són variades i variables en el temps, el discurs acadèmic es mostra cautelós en el tipus 
de mesures que cal aplicar, en tant que es prefereixen aquelles que tenen per objectiu estimular la creació de ne-
gocis amb probabilitats d’èxit a llarg termini, en front de les que només produeixen resultats a curt termini.  

Davant d’aquestes diferències, saber quines són exactament les polítiques governamentals que fixen el marc re-
gulatori i que influeixen en l’emprenedoria ha estat objecte d’un discurs acadèmic ampli. Entre les diferents teories 
expressades destaca, per la seva influència en estudis posteriors, la catalogació establerta per Verhuil et al. 
(2001), que determina com poden influir els governs en la taxa empresarial d’una àrea mitjançant cinc tipus de po-
lítiques.  

FIGURA 7.    Tipus de polítiques que poden influir en la taxa empresarial d’una àrea segons 
Verheul et al. (2001) 

 
Font: elaboració pròpia. 

Una altra de les propostes d’estructuració de les polítiques prové del Programa d’Indicadors d’emprenedoria de 
l’OCDE-Eurostat (OCDE: Ahmad i Hoffman, 2008) que, tal i com es definia en el capítol anterior, identifica el marc 
regulador com un dels factors determinants que influeixen en l’emprenedoria.91 El conjunt de polítiques, avalua-
bles per diferents indicadors,92 que proposa el Programa és: 

                                                        
91 El Programa d'indicadors d’emprenedoria OCDE-Eurostat desenvolupa un conjunt d’indicadors estandarditzats per poder mesurar, comparar i analitzar 

les polítiques en emprenedoria sota el paraigües de la recopilació de dades comparables. El Programa es va iniciar el 2006 amb un debat sobre el concep-
te d’emprenedoria i els possibles indicadors per mesurar-la, i el 2011 es va publicar el primer informe.   
Una altra relació s’estableix a la guia de valoració de l’OIT, on els dominis de les polítiques que més probablement influeixin en les petites empreses inclo-
uen els següents: polítiques específiques de la petita empresa; lleis i regulacions per als negocis (activitats comercials, registre de negocis, requisits de 
seguiment); polítiques sobre impostos (impost de la renda, impost sobre guanys, impost de valor afegit, impost de béns i serveis, impost sobre el capital i 
programes d’incentius tributaris); lleis, regulacions i polítiques laborals (tenen a veure amb la qualitat de l’ocupació, la promoció i regulació de l’ocupació); 
lleis, regulacions i polítiques d’exportació i comerç (barreres quantitatives, com quotes d’importació i llicències, i no quantitatives, com ara aranzels 
d’importació, impostos a les exportacions i incentius); lleis, regulacions i polítiques financeres i de crèdit (instruments legals, reguladors i de polítiques que 
afecten l’accés de les empreses al capital, incentius governamentals als proveïdors); polítiques educatives; polítiques facilitadores de la innovació (que 

Des de la demanda 
de l'activitat 

emprenedora

per incrementar 
les oportunitats de 

negoci

de desregulació 
de certs sectors

Des de l'oferta de 
l'activitat emprenedora

per incrementar 
nombre 

d'emprenedors/res 
(natalitat, immigració, 

urbanització,etc) 

per incrementar el 
tipus 

d'emprenedors/res 
(incubadores, centre 

tecnològics, etc) 

Destinades a facilitar 
recursos, 

coneixements i 
habilitats

per facilitar recursos 
f inancers, tecnològics 

i d'assessorament

per facilitar 
inf raestructures

Destinades a modificar 
preferències, valors i 
actituds vs activitat 

innovadora

per incorporar 
l'emprenedoria  al 
sistema formatiu

per modif icar la 
cultura empresarial

Per influir en la 
relació risc-benefici 

de l'emprenedor

subvencions, 
subsidis, 

sistemes de 
garantia enfront 

insolvències, 
deduccions 
f iscals,etc



L’EMPRENEDORIA A CATALUNYA: ACTIVITAT, EDUCACIÓ I POLÍTIQUES 
 

83 

 Les polítiques sobre els costos administratius d'entrada i de creixement inclouen elements com el temps 
invertit per entendre els requisits imposats pels governs i les autoritats i per complir amb ells, com el registre 
de noves empreses, la presentació d'impostos i estats financers i la comprensió de les normes i reglaments 
als quals l'empresa està subjecta. En general es detecten tres problemes greus: la dispersió normativa, l’alt 
nombre de procediments i la dificultat per comprendre’ls. Els procediments poden ser tan nombrosos i difícils 
de comprendre que poden dissuadir potencials empresaris, fins i tot més enllà de les habilitats pròpies de 
l'empresari per complir la normativa establerta una vegada coneguts. A més, aquelles exigències administra-
tives que perllonguen els processos en temps i que recauen en costos suposen altres factors valorats en el 
moment d’endegar un projecte. Per tant, les iniciatives polítiques orientades a alleugerir les càrregues admi-
nistratives i a oferir una millor informació93 sobre les exigències que cal complir poden actuar com incentius a 
l’activitat emprenedora, mentre que l’efecte contrari –augment dels requisits i la dispersió normativa– actua 
com a barrera d’entrada.  

 La política de la regulació de la fallida constitueix un punt clau en l’equilibri de les tendències de risc en-
front les inversions de capital necessàries per endegar un projecte empresarial. Els governs disposen d’una 
varietat de mitjans per alleujar els costos de la fallida, amb plans d’alleugeriment o reestructuració o ajorna-
ment del deute. Val a dir que a Espanya la fallida no només es veu com un fracàs personal i emocional, sinó 
que pot comportar càrregues legals, fiscals i financeres que són barreres molt importants per a les persones 
que volen emprendre. Especialment desencoratjadora és la previsió de la Llei concursal que prioritza el pa-
gament de salaris deguts dels empresaris individuals. 

 Les polítiques de regulació de la seguretat, la salut i el medi ambient i la reglamentació dels productes 
i serveis es configuren per garantir la producció de productes segurs, sense danyar el medi ambient i amb 
cura de les persones treballadores. Tot i això, s’admet que poden suposar una barrera d’entrada, atès que 
poden induir a un augment dels costos de producció dels béns i serveis.  

 Les polítiques de regulació del mercat de treball tenen un impacte negatiu en l’emprenedoria si són molt 
estrictes, especialment amb relació als alts salaris de la població assalariada o en termes de contractació i 
d’acomiadament. Per contra, un marc regulatori que subvencioni o fomenti la contractació pot tenir un efecte 
positiu. 

 Les polítiques de seguretat social i sanitària que inclouen les prestacions de Seguretat Social, l'atenció 
sanitària, les pensions i les prestacions per desocupació poden servir com a barreres d'entrada, si es reduei-
xen o s’eliminen, com a resultat d'esdevenir empresari. Per contra, les polítiques de Seguretat Social i sanità-
ria que posen els empresaris i assalariats en igualtat de condicions poden neutralitzar qualsevol tipus de dis-
criminació.  

 Polítiques sobre el marc fiscal d’ingressos i d’herències que són rellevants perquè els impostos sobre els 
ingressos i les herències afecten directament l'oferta de capital d'inversió en la fase primerenca. Els alts ni-
vells d'impostos afecten negativament l'oferta potencial de liquiditat entre les persones, que al seu torn limita 
el nombre i la grandària de les inversions realitzades pels inversors privats (àngels inversors), els amics o la 
família.  

 Polítiques sobre el marc fiscal financer i empresarial que influeixen en tant que els nivells alts d’impostos 
redueixen els possibles beneficis de la inversió, fet que frena les inversions en empreses noves o ja existents. 
Els incentius fiscals per a inversions en noves empreses afavoreixen un increment dels inversors privats (àn-
gels inversors). Ara bé, malgrat que els incentius fiscals (d'incentius financers o de suport, exempcions fiscals 
o descomptes, etc.) poden reduir les barreres d'entrada i faciliten l’existència de empresaris disposats a parti-
cipar en l'activitat empresarial, també s’admet que són un tema polític delicat en alguns països, i els seus be-
neficis a llarg termini segueixen sent qüestionats. D’altra banda, les càrregues fiscals que el benefici empre-
sarial haurà de suportar estan marcades per la forma jurídica de l’empresa. L’impost que grava el benefici 

                                                                                                                                                                                        
afavoreixin i estimulin la innovació i promoguin el comerç entre negocis); lleis, regulacions i polítiques ambientals (que emfasitzin els requisits d’aprovació i 
de reportar de les petites empreses). 
92 Alguns dels indicadors per mesurar aquestes polítiques són: impost sobre la renda marginal més les contribucions socials; mitjana mensual d'impostos 

sobre la renda més cotitzacions socials; les taxes d'impostos a les pimes; la fiscalitat dels rendiments d'ingressos; cost real de tancar un negoci; temps real 
de tancar un negoci; nombre de procediments per iniciar un negoci; nombre de dies per iniciar un negoci; costos necessaris per iniciar un negoci; opacitat 
reglamentària i administrativa; compliment de contractes (nombre de procediments, temps i cost en el percentatge de deutes); mínim de capital necessari 
per iniciar els negocis; flexibilitat de contractació; índex de rigidesa en hores; nombre de procediments administratius en la contractació de la primera per-
sona empleada i de les addicionals i costos d’acomiadament. 
93 En aquesta línia, la moció presentada pel Partit Popular de Catalunya (PPC) i aprovada el 25 d’abril de 2013 pel Parlament de Catalunya, conté diver-

ses mesures per fomentar l’emprenedoria i plasma l’acord que una futura llei de suport a l'emprenedoria, el treball autònom i la petita i mitjana empresa in-
clogui, entre altres aspectes, que en el termini d'un any s'unifiqui en un sol document tota la normativa per poder emprendre una activitat econòmica, que 
les actituds emprenedores es fomentin en l'àmbit educatiu i es divulguin als mitjans públics i que continuï implantant-se la finestreta única empresarial de 
manera que, implantada definitivament, doni resposta sobre oportunitats de finançament o dubtes legals o d'afectació mediambiental en un termini d'entre 
vint-i-quatre i setanta-dues hores. Nota de premsa del Parlament de Catalunya, de 25.4.2013. 

http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_format=D&p_id=134037319
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empresarial i el tipus impositiu aplicable varia segons el tipus de societat seleccionada, atès que els empresa-
ris individuals tributen per l’IRPF, de caire progressiu (fins al 45%), mentre que els empresaris societaris tribu-
ten per l’impost de societats, amb un tipus impositiu fix (30-35% dels beneficis). 

Amb tot, a Espanya el nombre de tràmits i d'obligacions que han de complir les persones emprenedores, bé sigui 
a l'inici de l'activitat o al llarg del seu exercici, és molt elevat. Segons l’indicador sobre el grau de restricció dels 
països per posar en marxa un negoci de l’OCDE (Entrepreneurship at a Glance, 2012), Espanya és el setè país 
més restrictiu per posar en marxa una empresa, en tenir un marc normatiu més desfavorable, per l’alt nombre de 
tràmits que cal fer (se’n sol·liciten 10 procediments diferents ) i pel nombre de dies necessaris (28 dies).94 

                                                        
94 En l’anàlisi comparativa que fa l’OCDE (2012) s’estableix que “les condicions del marc normatiu per a la creació d'una empresa són més favorables als 

països de parla anglesa. El nombre de procediments necessaris per crear una societat de responsabilitat limitada és baix en gairebé tots els països de 
l'OCDE, és a dir, normalment entre 4 i 6, encara que a Grècia i Espanya es demanen 10 procediments diferents. Hi ha més diferències entre els països de 
l'OCDE quant al nombre de dies necessaris per crear una empresa: només són necessaris un i dos dies, respectivament, a Nova Zelanda i Austràlia, però 
gairebé 30 a Àustria i Espanya”. En general, les càrregues administratives són encara bastant altes a Xina, Brasil, Índia i Espanya (14, 13,12 i 10 procedi-
ments de mitjana, respectivament), enfront de l’únic procediment requerit a Canada i Nova Zelanda i els dos d’Austràlia. 
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FIGURA 8.    Principals tràmits i obligacions tributàries, laborals i comptables dels projectes em-
prenedors 

 
Font: elaboració pròpia. 

Per tal de impulsar i dinamitzar l'activitat comercial mitjançant l'eliminació de càrregues administratives que afec-
ten l'inici i l'exercici d'aquesta activitat, el Decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització 
del comerç i de determinats serveis, ha posat en marxa l'anomenada "llicència exprés". La norma estableix que 
per als comerços amb una superfície útil d'exposició i venda al públic no superior a 300 m2 i per a determinats 
serveis que hi són identificats, no s'exigirà llicència prèvia d'instal·lacions, de funcionament o d'activitat, ni llicència 
en els supòsits de canvis de titularitat ni llicència d'obres per a l'acondicionament dels locals necessaris per al 
desenvolupament de les activitats (sempre que no requereixin la redacció d'un projecte d'obra). Posteriorment, la 
Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, amplia la superfície útil d’exposició i venda 
fins a 500 m2. 
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4.1.5. Les condicions del mercat i del marc tecnològic i innovador  

Les condicions del mercat 

La demanda de la iniciativa empresarial està determinada per una combinació de factors externs i d’àmbits polí-
tics que afecten les condicions del mercat. Autors com Verheul et al. (2001) identifiquen diversos elements que in-
flueixen en l'estructura industrial, en la demanda del mercat (diversitat) i en les possibles oportunitats empresarials 
d’una regió. Entre ells destaquen el nivell de desenvolupament econòmic, la globalització de l’activitat empresarial 
i l'etapa de desenvolupament tecnològic de la regió. A més, el Programa d’indicadors d’emprenedoria de l’OCDE-
Eurostat (OCDE: Ahmad i Hoffman, 2008) en detecta d’altres com el desenvolupament de les lleis antimonopoli, el 
grau de competència de les empreses de la regió i el sistema de patents o les possibilitats d’accés al mercat in-
tern o extern, entre d’altres. 

Les lleis antimonopoli actuen per protegir el mercat d’una mala praxi del poder de les empreses dominants en 
aquell mercat o de col·lisió anticompetitiva per part de grups d’empreses o de les fusions anticompetitives, que 
poden donar com a resultat una inhibició de la iniciativa emprenedora. L’efecte contrari es pot obtenir amb la 
competència, que pot actuar com un important motor de la iniciativa empresarial. Tot i això, en el moment 
d’endegar una iniciativa empresarial els experts aconsellen tenir molt clar quina serà la competència del projecte, 
ja sigui directament o indirecta, i quins casos i perquè han tingut èxit i quins han fracassat, la seva regulació ad-
ministrativa, la seva organització i les tendències expansives.  

Una altra de les condicions del mercat relacionada amb la competència esmentada pels experts és la regulació 
del sistema de patents, segons la qual els empresaris poden comprar patents o bé protegir el seus propis produc-
tes. Diversos estudis indiquen una relació positiva entre la protecció de les patents i les activitats empresarials. 

Alhora les característiques del mercat interior, ja enumerades al punt anterior, o la possibilitat d’internacionalitzar 
requereixen una anàlisi per part de la persona emprenedora. Val a dir que les empreses que cerquen noves opor-
tunitats en el mercat exterior en moltes ocasions requereixen del suport institucional i/o d’empreses especialitza-
des, perquè aquest procés acostuma a ser molt complicat, pel desconeixement dels mercats exteriors, per exem-
ple en allò relatiu a les normatives i els costums del país.  

Per aquest motiu, són aconsellables els estudis de mercat previs, els plans de màrqueting, les previsions de 
l’adaptació de la marca o el servei, entre d’altres. L’Informe Internationalisation of European SMEs (CE, 2010a) 
assenyala que en general les principals barreres que tenen les petites empreses per a la internacionalització són: 
les barreres internes, que inclouen el preu del seu producte o servei i l’alt cost de tot el procés, i els obstacles ex-
terns, com la manca de capital, la manca d'informació adequada i la falta d'un adequat suport públic i els costos o 
les dificultats amb la paperassa relacionada amb el transport. Tot i així, l’estudi en destaca que la manca de capi-
tal i la falta de suport públic són barreres extremadament importants com més petita és l’empresa. 

El marc tecnològic i innovador 

Un altre aspecte fonamental a l’hora d’analitzar l’entorn empresarial és el marc tecnològic i innovador perquè té un 
important efecte sobre l’activitat empresarial. Val a dir que la tecnologia i el caràcter innovador de les persones 
emprenedores moltes vegades són factors interrelacionats. La literatura i la recerca existent mostren la relació 
positiva que s’estableix entre la innovació i el creixement econòmic (Solow, 1956; Romer, 1986; Nadiri, 1993; Coe 
i Helpman, 1995; Wong et al., 2005; tots a González i Peña, 2007), l’emprenedoria i la innovació (Carree i Thurik, 
2003; Garcia Tabuenca et al, 2004; Zhao, 2005; tots a González i Peña, 2007), i la innovació tecnològica, 
l’emprenedoria innovadora i el creixement econòmic. Conseqüència directa d’aquestes relacions és que la majoria 
de polítiques econòmiques combinen la innovació i l’emprenedoria (CE, 2003; a González i Peña, 2007). 

L’evolució de les tecnologies influeix sobre la forma de fer les coses, de com es dissenyen, produeixen i vénen els 
nous béns i serveis. Alguns dels elements de l’entorn tecnològic es mesuren en funció del grau de desenvolupa-
ment de l’R+D del sector o de la regió de referència; tot i això, com s’estableix al Programa d’indicadors 
d’emprenedoria de l’OCDE-Eurostat no només l’adquisició o creació d’R+D és rellevant sinó que cal mesurar al-
tres variables com la seva difusió. Moltes empreses no poden crear tecnologia nova però sí que utilitzen l’existent 
a la regió i es beneficien de la captació i difusió d'aquestes tecnologies realitzades per altres empreses, d’aquí la 
importància de l’entorn tecnològic. La repercussió de la tecnologia es manifesta en nous productes, noves màqui-
nes, noves eines, nous materials o nous serveis que proporcionen més productivitat i una varietat més alta de 
productes i serveis; per contra la manca d’accés a la tecnologia pot suposar un dels obstacles més importants per 
a la viabilitat de molts projectes emprenedors.  
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Pel que fa a la innovació, Schumpeter (1934; a González i Peña, 2007) ja va conceptualitzar l’emprenedor com a 
innovador i com el protagonista del procés de “destrucció creativa”, en estar constantment revolucionant 
l’estructura econòmica des de dins. El concepte d’innovació “schumpeterià” és ampli, inclou noves tecnologies i 
productes, nous mètodes o processos de producció, obrir nous mercats o fons d’oferta o fins i tot nous tipus 
d’organització o models de negoci. És determinant que la idea sigui comercialitzable, és a dir, sigui susceptible de 
generar algun tipus de rendiment (Feeny i Rogers, 2003; Johannessen et al, 2001; Park et al., 1999; tots a Fun-
dació de la Innovació Bankinter, 2010). 

D’altra banda, i partint del concepte ampli d’innovació, cal tenir en compte que aquesta no es redueix a l’àmbit 
tradicionalment més innovador (la tecnologia i la ciència), sinó que també es pot donar en l’àmbit de les ciències 
socials i les humanitats (cal recordar aquí la importància de l’emprenedoria social, ja esmentada al segon capítol).  

Reflexions sobre la innovació 

Algunes de les reflexions sobre la innovació que han sorgit en les compareixences que han tingut lloc durant 
l’elaboració d’aquest Informe destaquen la seva importància al llarg de tota la vida dels negocis endegats. Així, es con-
sidera que és especialment significativa a l’inici del procés com un element estratègic que permet la diferenciació (dels 
projectes, dels productes i/o del serveis), però alhora és necessària per afavorir el creixement i la consolidació dels pro-
jectes empresarials (mitjançant la figura de l’intraemprenedor). Altrament, la innovació es configura com un element es-
sencial per a l’impuls de l’emprenedoria al territori.  

Toni Mascaró i Josep Maria Valero. Emprenedors. Barcelona Loves Entrepreneurs (BLE)95 

Si es persegueix l’objectiu que Barcelona sigui l’any 2020 una de les ciutats més emprenedores a nivell mundial o eu-
ropeu cal fomentar la creació d’ecosistemes d’innovació i transferència tecnològica, perquè aquí hi ha persones profes-
sionalment molt bones, però la patent se’n va als Estats Units o el talent se’n va a Sillycon Valley.  

D’altra banda, la innovació i el desenvolupament no només són qüestió dels futurs empresaris, sinó que són necessaris 
com a motor de creixement i enriquiment de les empreses. En aquest sentit, s’ha de reconèixer més la figura de 
l’intraemprenedor per desenvolupar el talent dins de l’empresa pública o privada per a la qual treballa. Algunes empre-
ses destinen beneficis i inversions per a línies de nous productes o canvis d’embalatge o canvis logístics, entre d’altres, 
perquè també cal innovar internament. 

Ismael Garcès. Tècnic assessor en emprenedoria de l’Ajuntament de Castelldefels96 

La innovació és necessària en tots els projectes, no exclusivament en els tecnològics, però a la pràctica costa molt veu-
re-la reflectida arreu. La innovació pot aplicar-se en la diferenciació dels negocis, dels productes o dels serveis. A Cas-
telldefels el teixit empresarial és de caire comercial, hi ha poca industria, però s’observa que moltes botigues recent-
ment creades són similars o fins i tot iguals a d’altres ja existents. Així, en la majoria dels casos l’avantatge competitiu 
que la diferenciació del negoci o el producte podria provocar es perd. Per aquest motiu, el mercat està sobresaturat, fet 
que si s’ajunta amb un consum intern baix, fa que els negocis difícilment perdurin.  

Dos factors condicionen la innovació: les persones i les relacions que aquestes estableixen entre elles. Pel que fa 
a les persones, són fonamentals les seves aptituds per innovar i emprendre, així com la formació de què dispo-
sin. El sistema educatiu fixa les bases de la innovació (Fundació de la Innovació Bankinter, 2010), però són les 
universitats (com a institucions representatives de l’educació superior) les que generen coneixement, atreuen ta-
lent i inversió i, per tant, són l’espai idoni per a la generació d’idees (Beraza i Rodríguez, 2012; Fundació de la In-
novació Bankinter, 2010). 

La “tercera missió” de la universitat (la transferència de tecnologia i coneixement) fa d’aquesta un agent de 
desenvolupament econòmic i social de l’entorn on s’ubica, contribuint així a la millora de la capacitat d’innovació 
del territori i de la competitivitat del seu teixit productiu (Testar, 2012). En aquest context, cal tenir present una sè-
rie d’actors, entre els quals destaquen (Alemany et al., 2011): 

 Els “emprenedors acadèmics”, que comprèn aquells científics (professor universitari, estudiant de doctorat o 
investigador post doctoral) que endeguen un projecte, de manera individual o en equip, amb la finalitat de por-
tar al mercat els resultats de la seva investigació.  

 La “universitat emprenedora” neix com a conseqüència d’aquesta activitat, adquireix un nou rol, el 
d’emprenedora, comercialitza els productes de les activitats d’investigació i en general, es desenvolupa una 
cultura emprenedora que s’estén a l’ensenyament universitari a partir de les competències i habilitats que ne-
cessiten desenvolupar els estudiants. Per tant, la universitat emprenedora és aquella que innova i reorganitza 

                                                        
95 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
96 Compareixença celebrada el dia 16 d’octubre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

88 

tots els seus nivells per promoure la generació i la identificació d’oportunitats en tots els àmbits (docència, in-
vestigació, gestió i comercialització del coneixement) en resposta als canvis de l’entorn, ajustant la seva es-
tructura organitzativa i els sistemes de govern i proporcionant mecanismes de suport i incentius per al desen-
volupament d’iniciatives emprenedores, la qual cosa té com a conseqüència una influència rellevant sobre el 
desenvolupament econòmic i social de l’àrea geogràfica en la que es troba (Guerrero i Urbano, 2011; a Ale-
many et al., 2011).  

 Les spin-off universitàries són aquelles empreses sorgides en l’àmbit universitari per explotar alguna llicència 
o patent que és propietat d’una universitat, en les que els fundadors mantenen una relació contractual amb la 
universitat abans i després de crear l’empresa, la qual a la vegada, es nodreix de productes o serveis desen-
volupats i/o patentats en laboratoris o centres d’investigació universitaris.97 

Un últim concepte que cal tenir en compte, pel que fa a les persones com a protagonistes de la innovació, són els 
“argonautes”. Tal i com assenyala la Fundació de la Innovació Bankinter (2010) es poden definir com aquells em-
prenedors nascuts a l’estranger i educats als EUA que tornen als seus països amb nous coneixements adquirits i 
llistes de contactes globals. La “fuga de cervells” s’ha invertit i es dóna el fenomen contrari: la “circulació de cer-
vells” (Annalee Saxenian, 2007; a Fundació de la Innovació Bankinter, 2010). A aquest treball igualment es recu-
llen les paraules de Drucker conforme “el coneixement està sempre encarnat en una persona; és transportat per 
una persona; ensenyat i transmès per una persona; creat, augmentat o millorat per una persona; aplicat per una 
persona; usat bé o malament per una persona “ (Fundació de la Innovació Bankinter, 2010, p.54).  

Com ja s’ha dit, en el procés innovador, a banda de les persones que hi intervenen, són claus les relacions que 
s’estableixen entre elles. Aquestes relacions s’estableixen en un marc determinat, en un entorn sectorial i territori-
al concret, el que s’anomena clúster. No és l’objectiu d’aquest apartat analitzar els clústers i les seves caracterís-
tiques, simplement, apuntar-ne la seva importància com a marc on les persones i les empreses poden interactuar 
entre elles i alhora emprendre i innovar. 

4.2. El procés d’emprendre  

Existeixen diverses línies d’investigació que intenten explicar el procés d’emprendre, és a dir, el pas de la idea a 
la producció del bé o servei previst en el projecte. Entre les més conegudes enunciades per Varela i Bedoya 
(2006) en destaquen: 

 La teoria de Shapero-Varela basada en cinc etapes: 1) Motivacional, que té a veure amb els sistemes educa-
tius, socials i culturals de les persones emprenedores i que els faciliten l’impuls per a les altres etapes; 2) Si-
tuacional, que és el moment on les persones identifiquen l’oportunitat a partir de l’anàlisi de l’entorn; 3) Psico-
lògica, que té a veure amb la decisió de seguir el camí empresarial i depèn de la percepció sobre l’oportunitat 
de negoci; 4) Analítica, que es basa en l’anàlisi de l’oportunitat de negoci i les estratègies per dur-lo a terme i 
5) Econòmica, en la qual es duu a terme tot el procediment d’obtenció de recursos. 

 La teoria de Timmons considera tres forces essencials en el procés d’emprendre: 1) La detecció 
d’oportunitats per part de la persona emprenedora que, a més, ha de decidir si té el temps i la capacitat 
d’esforç que cal invertir; 2) L’equip empresarial que constitueix el major repte de qualsevol emprenedor; i 3) 
L’obtenció de recursos.  

 La teoria de Gibbs destaca quatre components en el procés empresarial: 1) Motivació i determinació per a 
l’inici del procés; 2) Idea i mercat que reflecteix si l’oportunitat de negoci és factible; 3) Els recursos que cons-
titueixen la variable econòmica del procés; i 4) Habilitats que conjuguen els coneixements, les experiències i 
les competències de la persona emprenedora per poder liderar el projecte. 

 La teoria de Ronstadt es basa en una unitat anomenada carrera empresarial sobre la qual pivoten factors de 
tres àrees: 1) La del projecte; 2) La de l’empresari; i 3) Les de l’entorn.   

D’altra banda, els informes GEM descriuen el procés que viu l’emprenedor, dividit en quatre etapes que alhora 
conformen una tipologia de les persones emprenedores: 1) Emprenedors potencials: són aquelles persones que 
responen tenir la intenció de crear una nova empresa dins els tres anys posteriors a l’enquesta; 2) Emprenedors 
naixents: són aquelles persones que estan en procés de crear una empresa, però que encara no han iniciat les 
gestions; 3) Nous emprenedors: aquelles persones que dirigeixen una empresa bé amb menys de 18 mesos de 

                                                        
97 Cal tenir en compte, però, que no existeix una definició única del concepte spin-off, i que sovint s’utilitza com a sinònim del concepte “empreses de base 
tecnològica”, start-up i spin-out, si bé s’aprecien diferències i matisos en cada definició (Beraza i Rodríguez, 2012; León, 2012). 
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vida (empresari/ària novell) o fins arribar als 42 mesos (empresari/ària junior); i 4) Empresaris consolidats: els 
empresaris/àries juniors que es consoliden després de 42 mesos d’activitat.98 

Una altra òptica amb força ressò a la literatura sobre l’emprenedoria és la basada en criteris econòmics, que dis-
tingeix quatre etapes en el procés emprenedor: 1) Detecció d’una oportunitat de negoci en el mercat; 2) Genera-
ció d’idees per aprofitar-la i establiment d’objectius; 3) Formulació d’un pla d’empresa que inclogui un pla estratè-
gic vinculat a l’evolució del mercat i que mostri la factibilitat tècnica i comercial del projecte; i 4) Posada en marxa 
procurant formes de finançament.  

Molt similar a aquest darrer enfocament, si bé s’hi afegeix el creixement i la consolidació del projecte emprenedor 
que preveu el GEM, és el que s’ha desenvolupat en aquest apartat, en el qual el procés d’emprendre es basa en 
tres etapes, cadascuna de les quals agrupa diversos elements o fites: 

1. Fase de gestació. La gestació del projecte comença quan la persona pren interès per una oportunitat de ne-
goci i es motiva, si bé a la pràctica l’ordre d’aparició d’aquests factors pot variar en funció dels projectes o de 
les persones emprenedores. En aquest moment del procés també destaca la importància dels factors clau de 
les persones emprenedores i de la cultura emprenedora.    

2. Fase de creació. Una vegada que la decisió d’iniciar una activitat empresarial està presa i cal començar la 
gestió pròpiament dita, cercant els recursos necessaris i tramitant els diferents procediments legalment esta-
blerts. La fase acostuma a iniciar-se amb una anàlisi de la viabilitat del projecte, mitjançant el pla d’empresa, 
que serà la base de la planificació de tot el projecte. Val a dir que alguns autors situen l’elaboració del pla 
d’empresa en la fase anterior de gestació. Altres punts del procés són l’obtenció de recursos financers i la 
composició de l’equip humà, la constitució de la forma jurídica i la tramitació d’inici d’activitat.  

3. Fase de consolidació. Constitueix el darrer esglaó del procés emprenedor, quan el negoci endegat deixa de 
ser novell i entra en un període d’estabilitat. En general, els projectes emprenedors en aquesta fase es carac-
teritzen per una solidesa i una persistència estable en el mercat econòmic, situació acompanyada en moltes 
ocasions de processos de creixement i/o d’internacionalització. Amb tot, el moment en el qual un projecte es-
tà consolidat no està definit de forma clara, ni en l’àmbit temporal ni en l’econòmic, atès que pot dependre de 
moltes variables i formes de mesura. Tot i així, els estudis mostren alguns factors que potencien i que poden 
influir positivament en la consolidació, com ara els nivells elevats d’innovació i el marc tecnològic de avant-
guarda, l’existència d’un entorn empresarial proper o determinades obligacions fiscals, comptables i laborals 
del mercat on s’opera, entre d’altres.  

FIGURA 9.    Les fases i els elements principals del procés d’emprendre  

Font: elaboració pròpia. 

Amb tot, cal tenir en compte que el procés emprenedor no manté una evolució lineal i harmoniosa, en tant que les 
transicions entre les diferents fases són freqüents. Moltes vegades iniciatives emprenedores que han arribat a 
etapes posteriors retornen a fases anteriors –per dificultats del mercat o financeres o per canvis d’estratègia, entre 
d’altres– o, en sentit contrari, alguns projectes emprenedors “salten” algun punt del procés identificat per comple-
tar-lo més endavant. 

                                                        
98 Per a més informació, vegeu l’apartat 3.1., Concepte d’emprenedoria. 



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

90 

4.2.1. Fase de gestació  

La percepció de les oportunitats de negoci i la motivació per emprendre constitueixen els punts de partida de la 
primera fase de l’activitat empresarial. Val a dir que l’activitat emprenedora i, en conseqüència, les parts d’aquest 
procés, està molt condicionada per les característiques de les persones emprenedores i per les de l’entorn del 
projecte.99 En aquest sentit cal observar com influeixen els factors individuals i de l’entorn familiar i social en 
aquesta fase primerenca. 

La percepció de les oportunitats per emprendre  

En el moment de creació d’una empresa és imprescindible identificar una idea de negoci, malgrat que aquesta 
capacitat perd importància en etapes posteriors, com ara la creació d’una nova empresa, moment en el qual ad-
quireixen més rellevància altres elements com la cerca i l’obtenció de finançament. 

Les oportunitats emprenedores poden procedir de l’explotació d’un nou producte, d’un servei, de materials i/o mè-
todes d’organització, entre d’altres. Un individu s’animarà a posar en marxa una nova empresa si detecta que hi 
ha oportunitats de negoci que pot aprofitar (Shane, 2003; a Garcia, Martínez i Fernández, 2010). Sota aquest 
prisma, el perquè i el com de la detecció d’una oportunitat de negoci per les persones emprenedores fomenta un 
debat acadèmic intens. Alguns autors defensen que la idea de negoci es desenvolupa a través de l’experiència 
personal, del coneixement d’un producte, d’un servei, del mercat, dels clients i dels proveïdors, de les tècniques 
de venda, de la tecnologia requerida, etc. (Garcia i Bòria, 2006).  

Tot i que d’altres, com Plaza (2009, p.8), consideren que el coneixement d’un sector o professió no són suficients 
per garantir l’èxit d’una nova empresa sinó que és necessari que la idea del “projecte empresarial aporti un avan-
tatge competitiu, que pot veure’s reflectit en un producte millorat, un servei més adient, una distribució més efici-
ent o un mercat no explotat”, sent aleshores una veritable oportunitat de negoci. Altres variables recurrents en el 
debat sobre la matèria són la formació i l’educació, identificades com elements que influeixen en les habilitats de 
les persones emprenedores per comprendre, interpretar, extrapolar i aplicar nova informació i, per tant, detectar 
noves oportunitats de negoci. 

Per a altres autors, l’existència d’aquestes oportunitats de negoci se’n deriva principalment de les condicions eco-
nòmiques de l’entorn, si bé la seva percepció depèn bàsicament dels trets intrínsecs de l’individu. Així, algunes 
persones la veuran i d’altres no, alhora que d’aquelles que la perceben, algunes aprofitaran l’oportunitat i es torna-
ran empresaris, mentre que d’altres no (Minniti i Bygrave, 1999; a Garcia, Martínez i Fernández, 2007). Per tant, 
sota aquest argument, l’activitat emprenedora és un fenomen que depèn de la capacitat dels individus per identifi-
car oportunitats de negoci i transformar-les en empreses (Vesper, 1990 i Shane i Venkataraman, 2000; a Garcia 
et al., 2010). I, encara que no tots els estudis valoren d’igual forma la influència dels trets individuals, en les inves-
tigacions s’admet que hi ha alguns d’ells que han demostrat estar correlacionats amb la identificació 
d’oportunitats.100  

Alguns trets de personalitat especialment estudiats amb relació a la detecció d’oportunitats i que acostumen a 
coincidir en les persones emprenedores són: la propensió a assumir riscos i la inexistència de por al fracàs (Gart-
ner, 1990; Lambing i Kuehl, 1997; Cross i Travaglione, 2003; Wagner, 2006; tots a Garcia et al., 2010). En el sen-
tit contrari, cal tenir en compte que la por al fracàs és una barrera psicològica important que frena molts empresa-
ris perquè els fa menys proclius a iniciatives emprenedores, en tant que influeix en la percepció del resultat espe-
rat i, per tant, en la detecció d’una possible oportunitat de negoci. Finalment, altres autors com Verheuil et al. 
(2001) valoren que les habilitats i coneixements personals tenen un paper molt important en el reconeixement 
d’oportunitats. 

La motivació per emprendre  

El procés de gestació d’un negoci comença amb la concepció de la idea, però per posar-lo en marxa 
l’emprenedor/a ha de comptar amb la força per dur-la a terme, és a dir, la motivació. La motivació posa en marxa 
un projecte empresarial, assumint els riscos que comporti, a canvi d’un benefici futur. Segons Graña i Gennero 
(2002), perquè una oportunitat empresarial es materialitzi no només és important que la persona la percebi, sinó 
que cal que existeixi algun element que l’empenyi endavant. Al mateix temps, cal considerar que l’activitat empre-
nedora requereix temps i planificació, condicions que ajuden a explicar la conducta emprenedora, malgrat que per 
a alguns autors redueixen l’impacte de les respostes als estímuls i desmotiven les persones (Sànchez, Lanero i 

                                                        
99 Per a més informació, vegeu 4.1., Factors clau en l’activitat emprenedora.  
100 Per a una relació més extensa dels trets de personalitat correlacionats en l’emprenedoria, vegeu el subapartat 4.1.1., Les persones emprenedores.  
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Yurrebaso, 2005). Amb tot, la motivació per emprendre és rellevant en el procés emprenedor, atès que determina 
en gran mesura el resultat final de la iniciativa i el seu impacte potencial en el creixement econòmic (Conti, Larra-
za, Sanchez, 2012).  

La motivació necessària per decidir iniciar el procés per part d’un emprenedor pot provenir de diferents necessi-
tats, desitjos o situacions percebudes i/o viscudes. Aquesta diversitat podria dificultar una única classificació, però 
de nou el debat acadèmic cataloga els determinants de la motivació com els que procedeixen d’inquietuds del 
propi individu i els que estan condicionats per l’entorn.  

Entre les motivacions procedents de factors individuals es troben els desplaçaments positius, mentre que els con-
dicionants de l’entorn marquen en gran mesura les motivacions defensives. Els primers es manifesten en el desig 
de posar en pràctica idees pròpies, de treballar per a un mateix i no per d’altres, per voler tenir capacitat d’acció i 
de decisió, com a conseqüència de la identificació d’una oportunitat empresarial que es vol aprofitar, en el desig 
de disposar d’un horari més flexible de treball, entre d’altres. Les motivacions defensives provenen de la manca 
d’oportunitats laborals, la insatisfacció en una ocupació anterior i/o la impossibilitat d’avançar en la carrera profes-
sional, entre d’altres.  

Segons l’anàlisi realitzada per Liseras i Gennero (2002, p.149), el fet d’actuar, per exemple, en un canvi 
d’ocupació en funció d’una decisió pròpia no condicionada per factors externs a la voluntat, com per exemple 
l’atur, involucra una conjunt de situacions favorables a la iniciativa empresarial. Aquestes situacions podrien estar 
vinculades amb: “1) Recursos més elevats, atès que es parteix d’una situació d’ocupació; 2) Possibilitat més alta 
d’accedir a recursos (crèdits), en tractar-se d’individus amb ingressos; 3) Més autoconfiança, atès que no té els 
efectes negatius d’estar desocupat; 4) Més propensió al risc, atès que el propi individu és qui pren la iniciativa 
d’enfrontar-se al nou desafiament i no és la situació actual la que el força”. L’origen de la motivació té efectes en 
el desenvolupament de l’activitat emprenedora, perquè s’ha establert que les persones emprenedores que desit-
gen explotar una oportunitat de mercat o amb inquietuds personals per endegar projectes innovadors, tenen un 
millor desenvolupament posterior que aquells que han estat impulsats per motivacions defensives (Vivarelli i Au-
dretsch, 1998; a Liseras i Gennero, 2002).  

Una altra classificació, més centrada en alguns components concrets i específics dels desplaçaments positius i 
les motivacions defensives, és la que diferencia entre motivació per emprendre per oportunitat o per necessitat 
(Hernández, dir., 2012). Tal com posa de manifest l’Informe GEM Espanya 2012 (Hernández, dir., 2012), l’activitat 
emprenedora per oportunitat, o emprenedoria de tendència “schumpeteriana”, s’acostuma a associar a la qualitat 
de l’activitat iniciada, atès que l’emprenedor és impulsor d’innovacions que agilitzen els canvis estructurals en les 
economies (Schumpeter, 1942; a Hernández, dir., 2012). A més, es considera que introduir una nova competitivi-
tat contribueix a l’increment de la productivitat (Callejón i Segarra, 1999 i Bosma et al, 2010; a Hernández, dir., 
2012). 

En contraposició a aquesta activitat emprenedora, hi ha un altre tipus, “més modesta” segons el propi Informe 
GEM, d’aquells que no creixen o que mostren un creixement limitat, que no són innovadors o que no tenen di-
mensió internacional (Bosma et al, 2011; a Hernández, dir., 2012). En aquest aspecte cal considerar que la moti-
vació per emprendre és un altre element del capital humà que pot afectar la capacitat d’innovació de les empre-
ses. Així, tal i com indiquen Gonzàlez i Peña (2007), una persona emprenedora amb una motivació basada en 
l’oportunitat compta amb una actitud més favorable al risc que altra que hagi creat l’empresa per necessitat, atès 
que ha deixat de banda voluntàriament altres alternatives professionals. Aquests autors amplien el seu argument 
amb la idea que les empreses innovadores es caracteritzen per tenir líders disposats a assumir riscos i, per tant, 
és de suposar que la motivació influeix en la capacitat innovadora de l’empresa. En l’actualitat el cert és que, en-
cara que també existeixen negocis que són creats per necessitat, aquests constitueixen una minoria, fet que 
d’alguna manera contrasta amb el que seria previsible en un període de recessió econòmica, on la creació 
d’empresa motivada per la manca d’alternativa laboral seria una alternativa rellevant.101  

Altres estudis avaluen trets i experiències personals diferents que actuen com a font de la motivació emprenedo-
ra, com ara els processos migratoris realitzats, el gènere o l’edat, entre d’altres. En general, aquests trets poden 
ser definitoris de determinats col·lectius (persones d’origen immigratori, dones, joves, sèniors, etc.) que són objec-
te d’un tractament específic en el foment de l’emprenedoria i que han estat analitzats detalladament en el tercer 
capítol d’aquest Informe.102 

Entre els enfocaments que es basen en els efectes de l’entorn cal destacar els de caire més economicista, on es 
defensa la influència de les condicions del mercat laboral i, més específicament, de l’ocupació (inestabilitat, preca-
rietat, insatisfacció, etc.), com a factors que poden empènyer els individus a iniciar el seu propi negoci, atès que 

                                                        
101 Per a les dades estadístiques sobre el tema veieu apartat 3.2.  
102 Per aquest motiu, no es tractaran en aquest apartat. Per a més informació vegeu l’apartat 3.3. 
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aquest es veu com una oportunitat de subsistència. Una altra tesi de caire econòmic aposta per la combinatòria 
entre context social i econòmic com a factor facilitador per crear empreses. Així, estar rodejat d’una cultura em-
presarial, ja sigui per propensió a l’emprenedoria existent a l’entorn regional o per tradició familiar, produeix 
l’aparició de models “a imitar” i la generació i transferència de coneixements, fet que afavoreix la motivació per 
crear empreses (Audretsch i Keilbach, 2008; a López, Romero i Díaz, 2012).  

Una qüestió final sobre la motivació sorgeix en l’anàlisi de la seva evolució, una vegada creada l’empresa i al llarg 
de tot el procés, atès que la majoria dels negocis requereixen d’un esforç a llarg termini i sostingut per part de la 
persona emprenedora. 

4.2.2. Fase de creació 

Una vegada que la persona emprenedora ha detectat una oportunitat de negoci i es considera motivada per en-
degar el projecte empresarial, s’inicia una nova fase que, en general, està més condicionada pels factors de 
l’entorn com la legislació sobre les formes jurídiques empresarials, els procediments administratius d’inici 
d’activitat i l’accés al finançament.  

En aquesta etapa les persones físiques (una o més) decideixen, seguint la definició de la Comissió Europea, 
“transformar idees en actes”. A més, en funció de com s’exerceixen aquestes iniciatives es configuraran els dife-
rents tipus d’emprenedors. Val a dir que l’Eurofound identifica les següents formes emergents d’emprenedoria a la 
UE (Eurofound, 2011a): 

 Empreses unipersonals i autònoms: categoria que engloba totes les empreses sense assalariats. No obstant 
això, en moltes ocasions cooperen amb altres empreses. Aquesta categoria és la que més sovint s’inclou en 
el debat sobre emprenedoria, és la visió més tradicional. En principi no es consideraria una forma emergent, 
però s’afegeix a la catalogació perquè s’admet que aquest model de negoci ha contribuït a un canvi estructu-
ral en el panorama econòmic i perquè viu moltes transformacions en l’actualitat. Aquesta forma d'emprenedo-
ria comprèn les persones que realitzen activitats empresarials (independentment de la seva situació jurídica), 
sent aquestes la seva font principal d’ingressos. Per tant, aquesta tipologia assumiria part de l’emprenedoria a 
temps complet, en tant que va més enllà de les activitats emprenedores a temps parcial o sense dedicació 
plena. A Espanya l’empresari individual es defineix com aquella persona física que realitza de manera habitu-
al, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, una acti-
vitat econòmica o professional amb ànim de lucre, tingui o no treballadors assalariats (DGPYME, 2011). La fi-
gura de l’empresari individual generalment s’associa amb l’autoocupació, atès que el propietari de l’empresa 
és a la vegada treballador d’aquesta, amb independència de l’activitat que desenvolupi i del tipus de treball 
que faci (DGPYME, 2011). 

 Emprenedors a temps parcial: si bé no hi ha una única definició, perquè depèn del país d’aplicació, sí que es 
fa una distinció entre les persones emprenedores a temps complet i a temps parcial. La distinció pot aplicar-
se en funció del temps setmanal treballat o del percentatge que l’activitat suposa sobre el total d’ingressos de 
la persona, entre d’altres. No obstant això, els emprenedors a temps parcial sovint són considerats “empre-
nedors inicials en transició”, que estan provant el mercat per detectar si la seva empresa és econòmicament 
sostenible abans de ser un emprenedor a temps complet. En general aquestes iniciatives tenen poca ambició 
de creixement i poca supervivència. Els emprenedors a temps parcial poden ser empleats, jubilats, estudi-
ants, dones amb nens petits... en general persones amb connexions casuals amb el mercat de treball. 

 Emprenedors paral·lels: són aquells que gestionen dues o més empreses alhora. Aquestes empreses poden 
tenir sinèrgies en comú (com ara el mateix col·lectiu destinatari, però oferint diferents béns o serveis) i poden 
estar en diferents fases del seu cicle, però si una s’acaba i es comença una altra, es considera que es un 
“emprenedor en sèrie”, és a dir, la següent categoria. 

 Emprenedors en sèrie: comencen una empresa després de vendre, tancar o introduir una nova direcció a una 
empresa existent. 

 Transmissió d’empreses i successions: es refereix a aquelles situacions en què l’emprenedor transmet la ges-
tió o la propietat a un nou emprenedor i l’empresa manté l’activitat, es mantenen els llocs de treball i les rela-
cions comercials. S’inclou en aquesta categoria el relleu generacional (de pares a fills). 

La transformació de les idees en actes, és a dir, la fase de creació d’un projecte emprenedor, no és immediata si-
nó que està marcada per diferents fites o activitats que cal dur a terme, sent les principals les que es poden ob-
servar a la figura següent.  
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FIGURA 10.    Fites o activitats principals en la fase de creació del projecte emprenedor 

 
Font: elaboració pròpia.  

Amb tot, abans d’entrar en la constitució de l’empresa pròpiament dita, es recomana que el primer pas que se se-
gueixi es basi en l’avaluació de la viabilitat del projecte. L’anàlisi de la viabilitat de la idea de negoci constitueix el 
punt d’inici en la creació de l’empresa o negoci, en tant que en ell s’estructuren i construeixen els pilars del que 
serà el projecte futur.  

En el moment d’avaluar la viabilitat de la idea de negoci cal tenir molt clares quines són les barreres d’entrada i 
les de sortida. Les barreres d’entrada són les dificultats per entrar en aquell negoci que es vol endegar, com les 
derivades de la mida del negoci, els requeriments d’una inversió elevada, les dificultats d’accés als canals de dis-
tribució d’aquell producte o servei, les restriccions de la legislació vigent, l’alt grau d’especialització del personal 
que treballa al projecte, etc. Sens dubte, com més difícil sigui l’entrada, se suposa que hi haurà menys competèn-
cia i, en conseqüència, s’obtindrà millor rendibilitat.  

Les barreres de sortida molt sovint no es tenen molt en compte en el moment d’iniciar l’activitat, però són igual-
ment importants. Aquestes es poden produir per posseir actius molt especialitzats que dificulten la seva venda en 
moments de crisi, per una gran inversió inicial (que farà més costosa la sortida), per existir una interrelació entre 
aquell negoci i altres, per restriccions polítiques o legals o simplement per qüestions emocionals, etc. Amb tot, cal 
tenir en compte que, si les barreres de sortida són elevades, el risc en el moment d’endegar el projecte és més 
alt.  

En l’anàlisi de la situació de partida del projecte que es vol emprendre és interessant realitzar un estudi de mercat 
per veure si el producte o servei es dirigirà a un únic mercat o és millor diversificar-lo. I alhora, convé identificar 
els principals competidors i la seva evolució econòmica i productiva per detectar els factors distintius (política de 
preus, marca, canals, posició financera, plans d’expansió, potencial de desenvolupament, etc.). Endemés si es 
preveu internacionalitzar el producte o servei els punts d’anàlisi s’amplien, en tant que cal recaptar informació so-
bre el país de destí (factors polítics, socials i demogràfics i econòmics) i sobre el mercat de destí (producció naci-
onal, exportació i importació). Igualment, si les persones emprenedores volen vendre el producte fora de la UE, 
cal adaptar els productes als requisits del mercat, fet que pot suposar diferents barreres tècniques a la vegada 
que els requisits d’adaptació poden implicar alguns costos afegits, a més de les barreres aranzelàries.  

Val a dir que una de les eines que faciliten tota aquesta anàlisi i l’estructuració del projecte és l’elaboració d’un pla 
d’empresa (business plan), com es podrà observar més endavant. 

El model de servei integral de l’Administració en el marc de l’emprenedoria.  

Una gran part dels serveis de suport a les persones emprenedores, bé siguin de caràcter públic com privat, es desen-
volupen principalment en la fase de creació. Per a les persones emprenedores disposar d’informació, orientació i 
acompanyament mitjançant una bateria de serveis específics suposa poder fer ús d’una eina en ocasions indispensa-
ble. Des de la perspectiva de l’Administració pública, tal i com s’expressa en les compareixences que han tingut lloc al 
CTESC, es propugna un model de servei integral.  

Juan Longay. Servei d’Emprenedoria del Departament d’Empresa i Ocupació103 

A Catalunya cal un servei integral en la creació d’empreses o l’autocupació amb serveis obligatoris com: la sensibilitza-
ció a escola; informació, assessorament i formació a emprenedors; tutorització i acompanyament i anàlisi de la viabilitat 
(sent capaços de dir que un projecte no és viable); formació en habilitats directives perquè hi ha bons professionals que 
alhora són empresaris dolents (organització, gestió, habilitat directiva, capacitats de  tramitació, eines financeres i per 
millorar la producció i comercialització).  

                                                        
103 Compareixença celebrada el dia 19 de juny 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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En l’àmbit de l’Administració s’ha treballat molt en el foment de la creació d’empreses, però cal que prenguin més im-
portància la consolidació amb recursos d’assessorament, d’acompanyament i d’eines de gestió. Altres serveis comple-
mentaris cal orientar-los a: 1) aconseguir una “borsa” que faciliti traspassos de negocis ja endegats entre les persones 
emprenedores; 2) impulsar la cultura del fracàs, 3) obtenir eines TIC (alfabetització informàtica) que facilitin el pas de 
gestió i simplificació administrativa electrònica en detriment de l’ús del paper; 4) cercar un marc que propiciï el contacte 
entre les persones autònomes (coworking, networking, etc.); i, finalment, 5) gestionar i facilitar la tramitació de l’inici 
d’activitat, entre d’altres. 

Cristina Pruñonosa. Directora de l'Oficina de Gestió Empresarial104 

Des de l’Administració autonòmica catalana s’està treballant en un nou model de relació entre les empreses i 
l’Administració que parteix de la base d’una confiança mútua entre les parts i de la reducció de càrregues, si bé a 
posteriori ja es realitzaran els controls adients. El bé social que cal protegir és la creació d’ocupació i per aconseguir un 
entorn favorable cal impulsar la reducció de càrregues administratives i del nombre de tràmits necessaris per iniciar una 
activitat, l’establiment de mecanismes alternatius d’intervenció (establir pòlisses d’assegurança obligatòries, sancions, 
regulació intersectorial, etc.), i el control a posteriori.  

El nou model de relació té com a eina el Pla de la Finestreta Única Empresarial (FUE). Aquesta no ha de ser un registre 
d’entrada sinó que ha de ser el punt de referència de l’empresa durant tot el seu cicle de vida (creació i consolidació), 
ha de tenir tots els serveis integrats amb tramitació unificada d’àmbits i d’administracions diverses, ha de ser multicanal 
(presencial, electrònica, etc.) i es pretén impulsar la celeritat en la resolució dels tràmits. Val a dir que a vegades el trà-
mit és complex (requereix inspecció) i dificulta la desitjada la simplificació i celeritat. Els nivells de prestació de serveis 
de la FUE són quatre: 1) Informació; 2) Informació i inici de la tramitació; 3) Informació, inici de la tramitació i seguiment 
(la unitat competent elabora un informe); i 4) Tramitació completa que finalitza el mateix moment. En el marc 
d’implementació de la FUE s’ha posat en funcionament el Canal Empresa (17-6-2013), que aglutina els tràmits i serveis 
per a les empreses, per als/ les professionals i per a les persones intermediàries.  

Elecció de la forma jurídica  

Entre el aspectes que cal considerar a l’hora de crear una empresa és l’elecció de la forma jurídica que resultarà 
més adient. Amb caràcter general no existeix una forma millor que una altra sinó que dependrà del tipus de pro-
jecte que es vulgui dur a terme i, per tant, cal analitzar la que és òptima en cada cas. Per facilitar aquest procés 
en el moment d’escollir la forma jurídica més convenient s’aconsella tenir en compte una sèrie de factors: 

 El tipus d’activitat que pot condicionar la forma jurídica en aquells casos que la normativa aplicable 
n’estableixi una de concreta. 

 El nombre de persones que participaran al negoci com socis/sòcies, ja que en algunes formes existeix 
l’obligació legal d’un nombre mínim de socis (p.e. una societat limitada pot ser unipersonal, mentre que una 
societat laboral requereix de tres socis, al menys dos dels quals seran treballadors i un capitalista) i en altres 
d’un màxim (en la societat limitada nova empresa el nombre màxim de socis/sòcies és cinc).  

 Responsabilitat dels socis davant de tercers i del risc derivat que es desitgi assumir. Una persona física 
assumeix el risc directament, sense que existeixin diferències entre el patrimoni social i l’individual i, per tant, 
la responsabilitat patrimonial davant de tercers és il·limitada. En les societats es diferencia entre el patrimoni 
de la societat i l’individual dels socis/sòcies, i la responsabilitat està subjecta a l’aportació de capital (excepte 
diferències referides a les societats col·lectives i comanditàries). Tot i així, l’accés als crèdits bancaris de les 
societats limitades, amb un capital social d’import reduït, és complicat si no es disposa de l’aval personal dels 
socis/sòcies, la qual cosa desfà a la pràctica aquesta limitació del risc, és a dir, la responsabilitat no és del tot 
limitada ja que igualment s’ha de respondre personalment, com a avaladors, dels possibles deutes de 
l’empresa. 

 Necessitats econòmiques del negoci. La dimensió econòmica del projecte i la necessitat que hi participin 
diverses persones. També cal tenir en compte que constituir i legalitzar determinats tipus de societats pot su-
posar costos elevats perquè per a algunes és necessari l’aportació d’un capital social mínim i obligatori per 
legislació. Les persones físiques no necessiten aportar un capital social de constitució, mentre que les jurídi-
ques sí (excepte les societats col·lectives i les comanditàries simples).  

 Aspectes fiscals. Els resultats previstos a l’exercici de l’activitat i la contribució fiscal que s’hagi d’efectuar 
per aquests resultats és un aspecte important a l’hora de fer l’elecció. És necessari conèixer els costos fiscals 
de la forma jurídica que s’adoptarà perquè l’impost que grava el benefici empresarial i el tipus impositiu apli-
cable varia en funció de la societat seleccionada. Les persones físiques tributen les seves rendes per activi-
tats empresarials en l’IRPF, que aplica un tipus progressiu aproximadament entre 24-43%, mentre que les 

                                                        
104 Compareixença celebrada el dia 19 de juny 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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societats ho fan mitjançant l’impost de societats, sent el seu tipus impositiu general el 30% sobre els beneficis 
(o 25% per als primers 120.202,41€ en empreses de dimensió reduïda). Les cooperatives tributen mitjançant 
l’impost de societats en règim especial. Això els confereix avantatges fiscals, perquè si la cooperativa és con-
siderada com a especialment protegida té una bonificació del 95% de l’IAE durant tota la vida de la cooperati-
va, a més que la tributació dels resultats és del 20% de l’IS i en alguns casos del 10%. 

 Els tràmits administratius i les obligacions comptables, fiscals i legals de la forma seleccionada. Les 
societats han de fer els tràmits per a l’adopció de personalitat jurídica, mentre que les persones físiques no-
més han de fer els tràmits administratius corresponents a l’exercici de l’activitat. A més, dels costos associats 
als processos de tramitació (despeses notarials, pagament d’impostos i taxes, etc.) i del nombre de tràmits 
per fer, cal tenir present el cost temporal, atès que algunes tramitacions es poden perllongar molt. En aquest 
context destaca la societat limitada nova empresa que compta amb un procés agilitzat de tramitació amb la 
intenció que, mitjançant l’ús de models estandaritzats i simplificats d’estatuts socials, es pugui constituir la so-
cietat en 48 hores. En aquesta mateixa línia, el Programa Coop Express preveu la constitució de cooperatives 
a Catalunya en 48 hores (comptadores des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud específica de quali-
ficació i inscripció de la cooperativa en el Registre) amb la presentació prèvia de la documentació correspo-
nent. D’altra banda, en l’actualitat es pot tramitar telemàticament (amb certificat digital) la creació de les socie-
tats limitades, les societats limitades nova empresa i la documentació relativa als empresaris individuals.  

 Relacions de les persones sòcies entre si. Depenent de la forma jurídica escollida hi ha la possibilitat de 
restringir l’entrada de noves persones sòcies o de valorar simplement l’aportació que aquestes persones rea-
litzen (socis capitalistes). Per exemple a la societat limitada existeix un dret d’adquisició preferent de les acci-
ons en venda per a les persones sòcies; en canvi en una societat anònima la venda és lliure. 

 Ajudes/subvencions/finançament. Algunes formes jurídiques permeten un accés més gran a les ajudes i 
subvencions específicament concebudes per a elles, tal és el cas de les cooperatives o societats laborals. 
També convé valorar si la persona emprenedora té la possibilitat de capitalitzar les prestacions d’atur i pot in-
vertir-les en l’autoocupació o passar a ser soci/sòcia-treballador/ora d’una empresa.   

Per tant, cal informar-se, assessorar-se i avaluar prèviament totes les possibilitats. Les formes jurídiques més ha-
bituals són les que s’observen en la següent figura:  

TAULA 17.   Classificació de les formes jurídiques més habituals 

Font: elaboració pròpia.  

Algunes de les característiques concretes de les formes jurídiques més habituals són les que es detallen a la se-
güent taula:  

 

 

 

 

EMPRESARI INDIVIDUAL

SOCIETATS MERCANTILS

• Societat col·lectiva

• Societat comanditària simple

• Societats de capital

• Societat limitada (S.L.)

• Societat limitada nova empresa (S.L.N.E.)

• Societat anònima (S.A.) 

• S.Comanditària per accions

SOCIETATS MERCANTILS ESPECIALS

• Soc. Cooperativa 

• Soc. Laboral  (Limitada i Anònima)

• Soc. Garantia Recíproca (S.G.R.)

• Soc. de  Capital-Risc

• Agrupació d'interés econòmic
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TAULA 18.   Característiques de les formes jurídiques més habituals 

 Nombre 
de socis 
mínim 

5.  

Capital mínim 

6.  

Responsabilitat 

Fiscalitat 
directa 

S.S. dels 
socis 

Empresari individual  1 No Il·limitada IRPF Autònoms 

Societat limitada (SL) 1 3.005,06 € 
Limitada al capi-

tal aportat 
IS 

Autònoms o 
general  

Societat limitada nova empresa 
(SLNE) 

1 
3.012€ mínim 

/120.202€ màxim 
Limitada al capi-

tal aportat 
IS 

Autònoms o 
general 

Societat anònima (SA) 1 60.121,21 € 
Limitada al capi-

tal aportat 
IS 

Autònoms o 
general 

Societat cooperativa 3 3.000 € 
En funció del 

que es determini 
als estatuts 

IS 
Autònoms o 

general 

Societat anònima laboral (SAL) 3 60.101,21 € 
Limitada al capi-

tal aportat 
IS 

Autònoms o 
general 

Societat limitada laboral (SLL) 3 3.005,06 € 
Limitada al capi-

tal aportat 
IS 

Autònoms o 
general 

Font: elaboració pròpia en base a la Guia de tràmits i formes jurídiques del Programa Inicia, Generalitat de Catalunya.  

Endemés d’aquestes formes jurídiques, la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, 
preveu la creació de una nova figura de societat, la societat limitada de formació successiva (SLFS), sense capital 
mínim  i amb un règim idèntic al de les societats de responsabilitat limitada excepte certes obligacions específi-
ques tendents a garantir una adequada protecció a tercers. A més, aquestes societats tenen el deure de dotar la 
reserva legal i es prohibeix la distribució de dividends fins que el patrimoni net no assoleixi el capital mínim reque-
rit per les societats limitades (3.005,06€). Igualment, es limita la retribució anual de les persones sòcies i adminis-
tradores, que no podrà excedir del 20% del patrimoni net del corresponent exercici, sens perjudici de la retribució 
que els pugui correspondre com a treballadors/ores per compte aliè de la societat o mitjançant la prestació de 
serveis professionals.  

TAULA 19.   Empreses amb activitat a Catalunya a 1 de gener per sector d’activitat i personalitat 
jurídica. Catalunya (2011-2012) 

 Total Indústria Construcció Serveis 

Empreses 2011 611.751 42.584 91.087 478.080 

amb seu a Catalunya 2011 601.801 41.641 89.975 470.185 

Empreses 2012 602.161 41.152 86.094 474.915 

Persones físiques 294.292 12.019 31.780 250.493 

Societats anònimes 26.195 5.773 3.154 17.268 

Societats limitades 211.722 19.563 41.864 150.295 

Altres 69.952 3.797 9.296 56.859 

amb seu a Catalunya 2012 592.192 40.240 85.047 466.905 

Variació interanual empreses absoluta -9.590 -1.432 -4.993 -3.165 

Variació interanual empreses relativa  -1,6% -3,4% -5,5% -0,7% 

Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE. 

La realitat mostra que el teixit empresarial català és divers, però a la pràctica la decisió de les persones emprene-
dores a favor d’unes o altres formes jurídiques decanta la balança cap a dues de les opcions possibles, plasmant 
una realitat altament focalitzada entre les empreses dirigides per persones físiques i les que tenen personalitat ju-
rídica de societat limitada. Aquesta situació es posa de manifest en el Directori central d’empreses que publica 
l’INE (DIRCE), com es pot observar a la taula anterior. A més, les darreres dades disponibles d’aquest registre (1 
de gener 2012) mostren que a Espanya, per quant any consecutiu, s’ha reduït el nombre d’empreses actives. 
Aquesta reducció també s’observa a Catalunya. 



L’EMPRENEDORIA A CATALUNYA: ACTIVITAT, EDUCACIÓ I POLÍTIQUES 
 

97 

Obtenció dels recursos financers 

Un altre punt decisiu en el moment de creació d’un projecte emprenedor és l’obtenció dels recursos necessaris, 
especialment els financers. La creació i posterior consolidació d’un projecte emprenedor requereix d’uns recursos 
econòmics no sempre disponibles, fet que es configura com una de les barreres d’entrada i de permanència més 
grans. Segons els estudis realitzats, el finançament apareix com un dels principals problemes per endegar els 
projectes emprenedors i una de les preocupacions prioritàries per al desenvolupament empresarial.  

L’origen dels recursos econòmics pot ser intern, és a dir, procedent de l’autofinançament, si bé com en moltes 
ocasions aquest no és suficient i cal recórrer al finançament extern. En aquests casos les vies financeres més fre-
qüentment utilitzades són els préstecs, però l’accés al crèdit bancari no és fàcil i suposa un problema per als em-
prenedors novells, atès que en moltes ocasions no tenen els avals o les garanties patrimonials requerides, a més 
que el procés de reestructuració i recapitalització del sistema bancari espanyol per se ha provocat moltes restric-
cions. La dificultat en l’accés al finançament, agreujada pel context de crisi econòmica, provoca un fre en l’activitat 
emprenedora i empresarial. Així, l’obtenció de recursos econòmics constitueix un factor clau en el procés empre-
nedor.105  

Els problemes de finançament: la restricció creditícia bancària i la cerca d’altres vies 

En l’actualitat una de les vies tradicionals per a l’obtenció de recursos econòmics, els crèdits bancaris, pateix una res-
tricció molt forta. En aquest context els problemes de finançament s’agreugen. En el marc de les compareixences per a 
l’elaboració d’aquest Informe s’han expressat algunes reflexions al voltant de la problemàtica de l’accés al finançament 
bancari i sobre altres possibles vies de finançament.  

Ingrid Rahola i Glòria Salomó. Emprenedores. Llagurt106 

Independentment del moment de crisi actual, s’ha observat que no sempre el sector bancari arriba a interpretar bé els 
plans d’empresa que es presenten, mentre que en altres ocasions s’afegeix un component de prejudici de la idea de 
negoci que no correspon. Una altra dificultat per a les persones que sol·liciten els crèdits té el seu origen en el termini 
de resolució de la viabilitat del pla d’empresa per part de l’entitat bancària. Manca que aquestes resolucions s’agilitzin 
perquè generalment les entitats bancàries resolen amb molta lentitud. D’altra banda, l’import dels crèdits concedits és 
escàs i, per contra, els avals que s’han de presentar són elevats (p.e. cal disposar de 20.000€ per demanar-ne 
26.000€). 

Miquel Miró. Exdirector de la Fundació Seira i President de GICOOP107 

El problema afegit actualment a l’emprenedoria és el finançament perquè el sistema de finançament convencional (crè-
dit bancari) és frustrant: “Només et donen diners si ja tens diners”. Moltes entitats financeres ja no accepten els pisos 
com a garantia perquè el seu balanç no ho resisteix. Cal buscar vies alternatives de finançament perquè ara els bancs 
no concedeixen préstecs ni amb les comandes en ferm, situació que s’agreuja per a les empreses basades en el con-
sum intern ja que només es concedeixen alguns préstecs per a empreses lligades a l’exportació. Des de les cooperati-
ves hi ha algunes alternatives i mecanismes, i es poden cobrir les necessitats de les empreses amb mitjans propis no 
convencionals, sigui per garanties o per circulant o per capital. Altres vies són el bootstraping, que és l’emprenedoria 
sense capital aliè, que genera negoci entre gent jove que pot aguantar cert temps amb pocs ingressos (sense hipoteca 
i fills), si bé només és factible en determinats projectes i amb equips amb un nivell de compromís alt amb el projecte. 

Anton Gasol. Col·legi d’Economistes108 

En l’actualitat el sector bancari està actuant de forma molt restrictiva en la concessió de crèdits. Amb caràcter general, i 
en el cas de l’emprenedoria en concret, cal considerar que tota concessió creditícia valora l’aplicació de la pèrdua espe-
rada (probabilitat estimada del no-pagament) i de la pèrdua inesperada (condicionada pel context general de país que 
determina si hi ha condicions adverses que presumiblement puguin impedir que algunes persones facin front als crè-
dits). En l’actualitat tant la pèrdua esperada com la inesperada tenen costos elevats i, per tant, el preu del finançament 
és alt.  

A més, ampliant el focus hi ha dues qüestions a tenir en compte: la provisió de fons propis per part dels bancs i la frag-
mentació del sistema bancari. En primer lloc, les institucions bancàries han de tenir coixins de capital i provisions com a 
fons propis per fer front a les pèrdues o liquidacions. Aquest fet ha comportat l’encariment del finançament, atès que el 
capital que eixugarà les pèrdues inesperades a partir d’ara ha de ser de millor qualitat (no es poden incloure productes 
híbrids) i el cost d’oportunitat s’encarirà. D’altra banda, a Espanya i a Catalunya, a més, hi ha fragmentació del sistema 
bancari, en tant que hi ha una interrelació entre deute públic i finançament bancari. La fragmentació té efectes sobre el 
flux del crèdit i sobre el preu del crèdit i perjudica tots dos. A més, les condicions de finançament a Espanya, com a pa-

                                                        
105 Per a més informació vegeu l’apartat 4.1., Factors clau en l’activitat emprenedora, que conté una anàlisi detallada de les vies d’accés als recursos fi-

nancers per als projectes emprenedors.  
106 Compareixença celebrada el dia 6 de juny 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
107 Compareixença celebrada el dia 6 de juny 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
108 Compareixença celebrada el dia 10 de juliol 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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ís perifèric de la UE, són més “agreujants” que les dels països del centre europeu.  

Toni Mascaró i Josep Maria Valero. Emprenedors. Barcelona Loves Entrepreneurs (BLE)109 

Cal impulsar maneres alternatives a les formes clàssiques de trobar finançament, és a dir als crèdits bancaris. En 
aquest sentit, és molt important atreure la inversió estrangera i crear fons de naturalesa pública amb les garanties opor-
tunes que inverteixen en projectes d’alt valor competitiu. Com a país, si cada vegada hi ha menys recursos, s’han 
d’invertir en els projectes que creïn riquesa. 

Albert Colomer. Emprenedor. Àngel inversor i fundador i director de la Fundació Privada per a la Promoció de 

l’Autoocupació de Catalunya - CP’AC110 

La despesa pública fins ara adreçada a subvencions i bonificacions s’ha de destinar a invertir en l’establiment de finan-
çament estable “d’honor”, reduint el risc de pèrdua amb un aval de l’Administració, i a mecanismes de finançament per 
al creixement de les empreses. En la tramitació requerida per a les subvencions s’inverteix temps, esforç personal i es 
generen moltes despeses, quan en moltes ocasions es resolen negativament i no es concedeixen. Pel que fa a la con-
solidació empresarial cal tenir en compte que al nostre entorn el problema radica en l’existència de microempreses que 
no poden superar els obstacles petits i han de tancar. Per tant, per molt que la creació empresarial mostra ratis positius, 
el de destrucció, especialment en èpoques de crisi, és més elevat i el teixit empresarial es va destruint. Altrament, cal 
preveure vies alternatives als crèdits bancaris, com els àngels inversors, les empreses de capital risc, el crowdfunding, 
l’estalvi solidari o, fins i tot, estudiar d’altres vies aplicades a altres països. 

Josep Carreras. Investigador i emprenedor111 

Les dificultats del món de la investigació per portar una idea al mercat són moltes; entre les més notòries destaquen 
l’accés al finançament i, en una altra línia, la incompatibilitat per ser administradors/ores de projectes empresarials i 
mantenir-se com treballadors/ores públics dels centres d’investigació. Les subvencions en l’àmbit de la investigació són 
molt vàlides perquè, si bé la seva tramitació requereix de temps i d’una documentació extensa, poden suposar l’única 
opció per al finançament total d’un projecte emprenedor que seria difícil obtenir en altres vies, atès l’alt import necessari 
per a molts d’ells. 

Composició de l’equip humà 

Pel que fa a l’equip humà que desenvoluparà el projecte emprenedor cal assenyalar que la literatura defensa que 
perquè aquest sigui efectiu cal una combinació entre la persona o persones que lideren el projecte i altres mem-
bres complementaris quant a coneixements i capacitats. A més, cal tenir en compte que molts inversors es fixen 
en la composició de l’equip humà del projecte i en la seva capacitat en el moment de decidir si inverteixen o no en 
el projecte, en tant que un bon equip concretarà els plans teòrics fixats al pla d’empresa i generarà valor per a 
l’accionista. Així, un dels factors que permeten que una empresa tingui èxit o no és la qualificació i la implicació de 
l’equip, encara que sovint l’equip pot venir determinat pel tipus de projecte que cal desenvolupar, ja sigui perquè 
aquest és més o menys tecnològic o innovador o amb més orientació comercial, entre d’altres. D’altra banda, la 
pràctica mostra que en moltes ocasions els projectes s’endeguen amb una única persona per fer front a totes les 
qüestions, generalment per minimitzar els costos de la inversió, si bé quan el projecte comença a créixer o a con-
solidar-se és més fàcil una ampliació de personal.  

La importància i els obstacles per conformar l’equip humà que desenvoluparà el projecte  

Respecte a l’equip humà, en les compareixences s’han detectat dues línies principals que marquen el discurs. En pri-
mer lloc, destaca la importància de tenir un bon equip humà, tant pel que fa al desenvolupament del projecte com per 
facilitar l’obtenció de finançament extern. En segon terme, s’observen moltes dificultats en la captació de talent interna-
cional, tant per problemes per atraure aquestes persones emprenedores al territori com per les complicacions actual-
ment existents per incorporar professionals qualificats/des estrangers/res de tercers països en projectes amb seu a Ca-
talunya. 

Miquel Miró. Exdirector de la Fundació Seira i President de GICOOP112 

En moltes ocasions allò més important no és una bona idea, ni la transformació d’una bona idea en una caixa de flux 
positiu o en un bon negoci, allò que pesa més és l’equip humà. En alguns processos de selecció de les inversions pri-
vades es mira més el promotor (l’equip) que el projecte concret que s’ha de finançar. Tenir un bon equip és una garan-
tia per a l’inversor, perquè un bon equip vol dir un col·lectiu amb habilitats, amb coneixements i amb implicació. El com-
promís i la implicació de l’equip resulten fonamentals per a la viabilitat dels projectes.  

                                                        
109 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
110 Compareixença celebrada el dia 16 d’octubre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
111 Compareixença celebrada el dia 16 d’octubre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
112 Compareixença celebrada el dia 6 de juny 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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Jaume Gomà. Emprenedor. Ulabox113 

Des de la perspectiva dels BA, en el moment d’avaluar un projecte cal discernir molt clarament el tipus de projecte que 
és (pel sector o per la pretensió o per la dimensió del projecte), però també, i de forma especial, per l’equip que el por-
tarà a terme. En l’actualitat es viu en un moment molt crític per diversos motius: per la capa de tecnologia inherent en 
totes les potes de la societat; per la velocitat amb què succeeixen les coses; per l’alta accessibilitat a la informació i pel 
canvi constant i vertiginós. Per aquest motiu, cal que hi hagi un equip amb uns pilars estructurals molt clars i arrelats i 
multidisciplinar perquè sigui competitiu. Una sola persona no pot fer front a la complexitat, la velocitat i el nombre de 
canvis de l’actualitat. S’inverteix en persones i no en idees, les idees valen poc. Si les persones no tenen compromís, 
criteri, empenta ni perseverança el projecte es desenvoluparà per sota del seu potencial.  

Toni Mascaró i Josep Maria Valero. Emprenedors. Barcelona Loves Entrepreneurs (BLE)114 

S’ha de cultivar, potenciar i fer créixer el talent local per fer possible aquest ecosistema emprenedor de nivell, però s’ha 
de treballar per atreure talent internacional i sumar per posicionar Barcelona en el mapa europeu de l’emprenedoria. 

Simon Lee i Andrés Manso. Emprenedors. Incubio115 

A la universitat hi ha una asincronia amb el món industrial. Per al producte que es desenvolupa a Incubio hi ha una vo-
cació clarament internacional. Cal que l’equip humà per desenvolupar els projectes es composi de persones amb un 
bon coneixement d’idiomes o persones natives estrangeres, atès que si no és impossible fer determinades negociaci-
ons o vendes. Amb aquestes necessitats la companyia s’enfronta al problema de la captació de talent estranger.   

Una de les vies de captació de personal són les grans escoles de negocis de Barcelona, amb estudiants estrangers de 
tercers països -amb autoritzacions d’estada temporal per estudis- que, desprès de finalitzar els màsters o els estudis 
realitzats, desitgen endegar un projecte i establir-se al territori. En altres ocasions, les persones estrangeres no residei-
xen al territori. En ambdós casos, s’imposa l’aplicació de la normativa d’estrangeria amb els conseqüents tràmits per a 
l’obtenció de les autoritzacions de residència i treball. Aleshores, s’entra en una tramitació llarga (fins a 6 mesos) que 
pot concloure amb una resolució final negativa, fet que impedeix la contractació. Altres barreres es troben en l’entrada i 
la permanència dels familiars d’aquestes persones, atesos els requisits que s’han de complir.  

Montse Basora. Directora operativa d'Emprenedoria a Barcelona Activa116  

A la incubadora de Barcelona Activa de Glòries (Centre per a la iniciativa emprenedora Glòries) el 80% de les empre-
ses instal·lades operen en el món d’Internet, perquè malgrat no ser una de les incubadores especialitzades en temes 
tecnològics són un tipus de projectes molt comuns en l’actualitat. En l’activitat desenvolupada en aquesta incubadora 
es posa de manifest constantment la dificultat que pateixen les companyies per atraure talent estranger. Així, la con-
tractació de persones professionals estrangeres (p.e. programadors especialitzats en determinats llenguatges informà-
tics) xoca amb un gran nombre d’obstacles que cal superar perquè finalment aquestes persones puguin arribar a treba-
llar aquí.  

El pla d’empresa: concreció d’una idea de negoci 

La importància de l’elaboració d’un pla d’empresa és un element destacat en el procés d’emprendre per a molts 
autors (Kantis et al., 2002; Ganzarain et al., 2006, Merino i Villar, 2001; tots a Cervilla, 2011) perquè, entre d’altres 
qüestions, tal i com assenyala Vainrub (2009; a Cervilla, 2011, p. 168) “l’elaboració d’un pla de negocis no garan-
teix l’èxit però sí que constitueix una eina molt útil per assolir el triomf o prevenir el fracàs d’una iniciativa empre-
sarial”, mentre que altres experts en destaquen la importància en la fase de creació. Aquest pla és el pilar fona-
mental de la planificació, en tant que s’hi recullen de forma detallada totes les etapes i els requeriments del pro-
jecte empresarial. Conseqüentment es contraposa a la improvisació, considerada un dels enemics de l’èxit em-
presarial, malgrat que cal que el document sigui obert i dinàmic, atès que s’actualitza a mesura que avança la 
idea. 

Reflexions al voltant del pla d’empresa.  

Al llarg de les compareixences que han tingut lloc durant l’elaboració del present Informe ha aparegut, algunes vegades 
de manera explícita, d’altres de manera més implícita, la importància de l’elaboració del pla d’empresa. Entre les més 
destacades se situa la següent, que en remarca la seva rellevància tant en el moment d’inici de l’activitat com per al dia 
a dia futur, així com les dificultats que la seva elaboració suposa per a moltes persones. 

Ismael Garcès. Tècnic assessor en emprenedoria de l’Ajuntament de Castelldefels117 

                                                        
113 Compareixença celebrada el dia 10 de juliol 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
114 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
115 Compareixença celebrada el dia 19 de juny 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
116 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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La planificació dels projectes és molt necessària. En general, a moltes persones els costa molt preparar un pla 
d’empresa, només el fan com a part de la documentació requerida en la sol·licitud per a la capitalització de l’atur, però 
es veu com a “paperassa” que s’ha de presentar i no com una eina útil, i això té conseqüències en el futur.  

Cal una planificació financera i de tresoreria clara, tenir un coneixement del sector i del mercat on es desenvoluparà el 
producte o el servei, saber quines són les mesures fiscals i econòmiques que seran d’aplicació i conèixer les necessi-
tats dels clients, entre d’altres. Tota aquesta informació ajudarà en el moment d’endegar el projecte emprenedor i en la 
gestió del negoci a mig i llarg termini. Potser manca fer més pedagogia sobre la importància del pla d’empresa.  

FIGURA 11.    Aspectes fonamentals que engloba el pla d’empresa 

 
Font: elaboració pròpia. 

Tal i com assenyala Suàrez (2012), en ser la carta de presentació de l’empresa i de la capacitat emprenedora de 
qui la posa en marxa, el business plan ha de ser un document clar, ordenat d’acord amb una estructura simple, 
escrit en llenguatge senzill, sense tecnicismes innecessaris, amb un text analític i consistent. El seguiment 
d’aquestes pautes permetrà tenir una visió clara de la projecció futura del negoci. Tot i així, no hi ha un model es-
tàndard, malgrat que a la pràctica les dades fonamentals són:  

 Descripció del producte o del servei de manera detallada, ampliant tota la informació possible. Per realitzar 
aquesta descripció primer cal contestar les preguntes què?, qui? i per què? A més, cal afegir totes les dades 
tècniques possibles (nom empresa, adreça, raó social...) i és bo explicar les raons que han motivat el desen-
volupament de la idea. 

 Equip humà. Es considera que l’èxit d’una idea dependrà en darrer terme de les persones que la desenvolu-
pen. En el moment d’escollir l’equip humà cal valorar què aportarà cadascú perquè la idea sigui viable i atrac-
tiva en el mercat. De cara a la presentació als inversors convé demostrar que es conjuguen talent i experièn-
cia i que tot l’equip està fortament implicat en el projecte. 

 Competència i mercat. Constitueix el punt més crític de l’empresa i en el qual es defineixen els potencials cli-
ents del producte o servei, el volum del mercat que es vol assumir i la competència actual i futura. De la ma-
teixa manera es defineix l’objectiu de l’empresa.  

 Pla de producció i model de negoci. Determinar les pautes del model de producció i de negoci. Cal saber co-
municar-lo al consumidor.  

 Pla de màrqueting on s’estableix i defineix la política de vendes. Es tracta de posar en marxa una estratègia 
que defineixi i faci atractiva la imatge del producte o del servei, idear la seva promoció, els canals de distribu-
ció i el preu. Una bona comunicació implica una bona visibilitat del producte o servei mitjançant campanyes 
de publicitat, producció de materials publicitaris, sistemes de promoció com ofertes, regals, mostres o des-
comptes. 

 Anàlisi de les oportunitats, riscos i debilitats. Tota idea de negoci porta associat un major o menor risc de fra-
càs. Cal identificar els riscos que suposen una amenaça a l’empresa, plantejar solucions i estratègies per mi-

                                                                                                                                                                                        
117 Compareixença celebrada el dia 16 d’octubre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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nimitzar l’impacte, pronosticar l’impacte quantitatiu dels riscos i dissenyar una estratègia de recuperació en el 
pitjor escenari possible.  

 Planificació financera i finançament, on es tracta de quantificar econòmicament la idea de negoci.  

 Resum executiu, que és una exposició descriptiva de l’empresa. Aquest text pot servir com a carta de presen-
tació o currículum de la persona emprenedora juntament amb l’equip de treball i generalment es redacta al fi-
nal.  

És aconsellable elaborar el pla d’empresa com a declaració formal dels objectius del projecte que es vol endegar 
en aquest moment del procés perquè facilita l’anàlisi sobre la viabilitat i perquè és una eina per presentar a tercers 
en el moment de gestionar el finançament. Tot i així, cal tenir en compte que es tracta d’un document dinàmic, al 
qual s’incorporaran dades d’altres punts del procés de creació empresarial (forma jurídica finalment escollida o fi-
nançament real concedit, etc.) i amb el temps pot restar obsolet, així que a la pràctica cal renovar-lo i actualitzar-lo 
periòdicament. 

Tramitació d’inici d’activitat 

Emprendre no acaba en la constitució de la forma jurídica o l’accés als recursos necessaris, sinó que el camí de 
creació del projecte emprenedor continua amb la tramitació d’inici de l’activitat, que constitueix un dels punts vitals 
del procés pel cost i pel temps que s’hi inverteixen. Hi ha evidències empíriques que mostren que el nombre de 
procediments exigits per iniciar els projectes té un impacte negatiu sobre la creació de noves empreses en el sec-
tor formal de l’economia. Per aquest motiu, millorar la capacitat d’una economia per crear i consolidar empreses 
es presenta com un repte per als governs que, en general, propulsen mesures que facilitin i agilitzin la tramitació, 
especialment en els primers moments del procés emprenedor.  

L’anàlisi dels tràmits requerits al llarg del procés emprenedor i especialment en el moment d’endegar el projecte 
permet estimar la facilitat per crear empreses d’una àrea econòmica determinada. Sobre la base de les dades re-
collides pel Grup del Banc Mundial, s’elabora anualment l’Informe Doing Business, on s’analitzen de forma com-
parada entre diferents economies uns indicadors de síntesi que mesuren la capacitat per crear empreses, la facili-
tat per establir relacions comercials, exportar i importar, l’accés al crèdit o la capacitat jurídica per resoldre els 
problemes d’insolvència o de protecció als inversors.  

En conjunt s’estudien indicadors de la regulació empresarial de 10 àrees que afecten el cicle de vida de les petites 
i mitjanes empreses. Concretament les àrees fan referència a: l’obertura d’un negoci; la facilitat per obtenir els 
permisos de construcció; la facilitat d’obtenció d’electricitat; el registre de propietats; l’obtenció de crèdit; la protec-
ció dels inversors; el pagament d’impostos; el comerç transfronterer; el compliment de contractes i la resolució de 
la insolvència. La valoració dels indicadors de cadascuna de les àrees determina una posició en la classificació de 
la comparativa de les economies dels països analitzats. En el Doing Business 2014 (Grup Banc Mundial, 2013) 
aquesta valoració s’estén a 189 economies. Alhora s’estableix una classificació global, en la qual Espanya se si-
tua en la posició 52, fet que l’allunya de països amb gran capacitat per endegar negocis com Singapur, Hong 
Kong, Nova Zelanda, Estats Units o Dinamarca (les 5 economies amb més facilitat per endegar negocis). 

Tal i com es pot observar en el gràfic següent, en algunes àrees la posició d’Espanya en el rànquing mundial és 
millor que en d’altres, si bé s’observa que cal millorar en molts aspectes de la gestió empresarial i comercial. Així, 
si bé es pot destacar que els costos d’importació i exportació són força elevats (superiors als 1.000 dòlars per 
container) o que el nombre d’hores dedicades al pagament d’impostos és molt alt (167 hores any), on veritable-
ment la situació es complica és en l’obertura d’empreses, que obté la pitjor catalogació de totes les àrees.   
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FIGURA 12.    Resultats d’Espanya publicats pel Doing Business 2014 sobre la regulació de les 10 
àrees que afecten el cicle de vida de les petites i mitjanes empreses (ordenació segons posi-
ció d’Espanya en el rànquing dels 189 països avaluats) 

 
Nota: la P. indica la posició d’Espanya en el rànquing establert entre les 189 economies comparades en cadascuna de les àrees. 
Font: elaboració pròpia en base a l’Informe Doing Business 2014 (Grup Banc Mundial, 2013). 

Els indicadors analitzats en el Doing Business 2014 (Grup Banc Mundial, 2013) per a l’obertura d’un negoci mos-
tren el conjunt de procediments específics i els tràmits burocràtics i legals que un empresari ha de fer per incorpo-
rar i registrar una nova empresa. El grau de restricció d’Espanya a l’hora de posar en marxa un negoci és molt 
elevat, en tant que el país n’ocupa la posició 142 en el rànquing general. En conjunt, s’observa que les condicions 
del marc normatiu per a la creació d'una empresa són més favorables en països de parla anglesa. El nombre de 
procediments necessaris per crear una societat de responsabilitat limitada que, com s’ha esmentat, és una de les 
formes jurídiques més freqüents, és baixa en gairebé tots els països de l'OCDE, en general oscil·la entre 4 i 6 
procediments, encara que a Grècia i Espanya se sol·liciten 10 procediments diferents.118 

Els procediments que aquest Informe llista a Espanya són: 

 Obtenció de la certificació negativa de la denominació social.  

 Obrir un compte bancari de l'empresa, el capital de dipòsit al banc i obtenir un certificat de dipòsit 

 Atorgar l'escriptura pública de constitució davant notari públic. 

 Fer la declaració censal d'inici d'activitat i obtenir el NIF. 

 Obtenir una declaració d'impostos de l'exempció de la Direcció General de Tributs. 

 Presentar l'escriptura pública de constitució de l'empresa per a la seva inscripció en el Registre Mercantil. 

 Legalitzar els llibres d’empresa 

 Notificació d'inici d'activitat (declaració responsable) per al municipi.119  

 Afiliació dels treballadors a la Tresoreria General de la Seguretat Social.  

 Obtenció i habilitació del llibre de visites.120 

                                                        
118 El Doing Business Espanya 2012 (Grup Banc Mundial, 2011) mostra la comparativa d’aquest indicador amb altres països de l’entorn i comptabilitza 9 

procediments a Alemanya, 6 a Itàlia, Regne Unit i Estats Units i 5 a Portugal.  
119 L’article 41 de la Llei 2/2011, de 4 març  2011, d'economia sostenible substitueix el requisit d'obtenir una llicència municipal amb una simple notificació, 

per a les empreses que no tinguin un impacte perillós per al medi ambient, la salut pública, la seguretat o la preservació dels nacionals i patrimoni artístic. 
En general, l'empresa està en condicions de començar a operar amb una simple notificació. El municipi portarà a terme una inspecció a posteriori per ga-
rantir el compliment. BOE núm. 55, de 5.03.2011. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117-C.pdf
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L’evolució de les dades que reflecteixen la facilitat (o dificultat) per iniciar un negoci a Espanya des de l’any 2004 
fins a l'actualitat mostren quins aspectes del procés han canviat i quins no. El potencial més gran de millora 
s’observa en el nombre de dies de mitjana requerits per endegar els projectes que en aquests 10 anys s’ha reduït 
notòriament i, en un altra línia, en el cost registrat com un percentatge de l’ingrés per càpita a l’economia.121 Tam-
bé ha millorat, si bé en menor mesura, el capital mínim exigit per a la constitució de l’empresa, malgrat el breu re-
punt del 2014.122 Per contra, el nombre de procediments de mitjana continua constant. Val a dir que el propi In-
forme assenyala que les economies de tot el món han pres mesures començant pel que és més fàcil de reorien-
tar: la racionalització dels procediments. En general, s’utilitzen dues vies prioritàriament: la creació d'una finestreta 
única, per la qual cosa els procediments se simplifiquen o agilitzen gràcies a la introducció de la tecnologia, i la 
reducció o eliminació dels requisits de capital mínim. 

TAULA 20.   Evolució de la facilitat per iniciar un negoci a Espanya a través del temps segons els 
resultats dels informes Doing Business (Banc Mundial). Espanya, 2004-2014 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Posició en rànquing n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 148 133 136 142 

Nombre de procediments 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Temps (dies) 114 114 47 47 47 47 47 47 28 28 23 
Cost en % renda per càpita 16.8 17.0 16.5 16.2 15.1 14.9 15.0 15.1 15.1 4.7 4.7 

Capital mínim en % renda 
per càpita 17.9 16.9 15.7 14.6 13.7 13.1 12.8 13.5 13.2 13.2 

7.  
13.4 

Nota: n.d. = No aplicable (l'economia espanyola no es va incloure en Doing Business de l’any d’anàlisi). Classificació DB2012 reflecteix 
canvis en la metodologia.  
Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades Doing Business 2012 Espanya i Doing Business  2013 i 2014 (Grup Banc Mundial, 
2012-2014). 

Una altra font que constata la dificultat en l’inici de l’activitat com a conseqüència del grau de tramitació és el Pla 
detallat per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE). Aquest Pla, elaborat per la Generalitat de 
Catalunya (2011), identifica gairebé 600 tràmits per a les empreses, si bé es tracta d’una xifra variable segons 
quina sigui l’activitat que es vulgui portar a terme. En funció de qui té la competència s’observa que el 78% dels 
tràmits depenen de la Generalitat, el 16% de l’Administració de l’Estat i el 4% de les administracions municipals.  

Si la classificació es fa en funció de l’abast del tràmit, s’observa que prioritàriament són tràmits sectorials (93%) 
en detriment dels tràmits transversals (7%). Tot i això, en aquests darrers l’impacte sobre l’activitat econòmica és 
elevat, en tant que es fa referència als tràmits de constitució (elecció de forma jurídica, registre, pagament 
d’impost de societats, etc.) i als tràmits de legalització de l’activitat (comunicació o sol·licitud de llicència per iniciar 
l’activitat, comunicació o llicència d’obres, compatibilitat urbanística de l’activitat, tràmits relacionats amb la segu-
ret i la salubritat, amb espectacles públics, activitats recreatives, etc.). Els tràmits sectorials són aquells que depe-
nen del sector on l’activitat es desenvoluparà i la majoria d’ells depenen de l’Administració autonòmica.  

La normativa de tramitació d’inici d’activitat i la simplificació administrativa 

Al llarg de les compareixences que han tingut lloc durant l’elaboració del present Informe ha aparegut, algunes vegades 
de manera explícita, d’altres de manera més implícita, les dificultats que la tramitació pot suposar per a les persones 
emprenedores. Les manifestacions més destacades sobre aquest tema han estat:   

Ingrid Rahola i Glòria Salomó. Emprenedores. Llagurt123 

Les traves administratives poden frustrar el desenvolupament de projectes. L’excessiva burocràcia i la necessitat de di-
rigir-se i gestionar tràmits amb diferents administracions (central, local i autonòmica) suposen una dificultat per a 
l’emprenedor que per estalviar costos no pot contractar gestors i/o vol fer els tràmits per si sol, a més de les repercussi-
ons que aquests impliquen. Per exemple, el temps necessari per obtenir els permisos per a l’obertura de locals és un 
dels obstacles que endarrereixen l’inici de l’activitat econòmica i que pot tenir conseqüències negatives a nivell econò-
mic durant el temps d’espera abans d’haver arrencat el negoci (pagar lloguer dels locals, pèrdua de clients, etc.).  

                                                                                                                                                                                        
120 En aquest punt l’Informe assenyala que l'empresa ha de portar un llibre de visites en tot moment. La informació que s'ha de tenir en compte inclou els 

detalls de la companyia i el lloc de treball i la descripció de la seva activitat empresarial. La comunitat autònoma corresponent ha d'ésser notificada dins 
dels primers 30 dies de l'inici de les activitats i l'obertura del centre de treball. Cada comunitat autònoma té la seva pròpia forma. Alguns requereixen que 
els accidents de treball i la documentació de seguretat (que correspon a l'empresa o al centre de treball en qüestió específica) es presenti juntament amb 
els formularis. Igualment, indica que podrien ser necessaris altres formularis i documents en funció de les activitats laborals. Des de 2008 es preveu la 
possibilitat que l'empresa pugui registrar el llibre de visites a través del sistema electrònic de la ITSS. 
121 Aquest cost inclou les tarifes oficials i els honoraris per serveis legals o professionals si la llei vigent ho exigeix. Igualment, s’inclouen tarifes per a 

l’adquisició i legalització dels llibres societaris.  
122 El capital mínim reflecteix la quantia que les persones emprenedores necessiten dipositar en un banc o davant notari abans de la inscripció i fins a tres 

mesos desprès de la constitució de la societat i es computa com un percentatge de l’ingrés per càpita a l’economia.  
123 Compareixença celebrada el dia 6 de juny de 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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Juan Longay. Servei d’Emprenedoria del Departament d’Empresa i Ocupació124 

La posada en marxa d’una empresa és un procediment natural relacionat amb una oportunitat i els tràmits i els proce-
diments no poden alentir aquest procés natural. S’han de flexibilitzar tant les barreres d’entrada i de sortida a l’activitat 
econòmica en un mercat en què contínuament hi ha canvis econòmics, per tal d’aprofitar les oportunitats de negoci, 
sempre dins del marc de la seguretat jurídica i el compliment normatiu que correspon. 

Les dades de demografia empresarial mostren que el 95% de les empreses a Catalunya tenen menys de 9 persones 
contractades i, d’aquestes empreses el 56,6% no en té cap i el 49,6% són de persones autoocupades, però la normati-
va en moltes ocasions està basada en requeriments més propis de les grans empreses que de la realitat del teixit em-
presarial del territori. Sens dubte, cal una normativa adaptada perquè s’apliqui en negocis micro, que s’ajusti al perfil 
predominant de petit negoci i d’autoocupació. Això significa, entre altres mesures, fer passes per simplificar la tramita-
ció que es presenta a l’inici de l’activitat i per millorar el contingut d’aquesta documentació que ha de perdre l’alt grau de 
tecnificació actual. Al mateix temps, s’ha d’adaptar a les noves figures i formes d’emprenedoria (ciberemprenedors, e-
comerç, coworking, etc.). Tanmateix, totes les mesures exposades i, especialment, la simplificació administrativa s’han 
d’acompanyar d’un entorn favorable per al desenvolupament i per a la consolidació dels negocis endegats. 

Josep M. Valero i Toni Mascaró. Emprenedors. Barcelona Loves Entrepreneurs (BLE)125 

En el marc de les accions de BLE un dels temes recurrents amb les persones emprenedores d’arreu és que per muntar 
una empresa aquí s’han de complir molts requisits i que, alhora, es requereix invertir molt temps per superar tots els 
tràmits administratius. Aquest fet complica extremadament tot el procés d’inici. En aquest sentit, la percepció i el discurs 
que es transmet, tant a les possibles persones emprenedores de l’àmbit local com a les del nacional o de 
l’internacional, se centra en les dificultats de la tramitació per a l’obertura de negocis. Aquest fet pot implicar la conse-
qüent pèrdua d’oportunitats de creixement econòmic per a Catalunya.  

A més, aquesta situació s’agreuja si es té en compte que en el futur el nostre territori es pot veure privat del seu propi 
capital humà en benefici d’altres entorns que ofereixen a les persones emprenedores més facilitats per iniciar un negoci 
(p.e. si una persona pot obrir un negoci mitjançant internet en altres països en 24 hores, ho farà). Des d’aquesta pers-
pectiva, si la voluntat és fomentar la creació d’empreses a Catalunya cal que s’agilitzin els tràmits administratius.  

Ismael Garcès. Tècnic assessor en emprenedoria de l’Ajuntament de Castelldefels126 

Les persones que acudeixen a l’Ajuntament de Castelldefels per demanar assessoria principalment ho fan per endegar 
petits negocis comercials, mitjançant la capitalització de l’atur. Des de l’experiència de les persones ateses la creació 
d’una empresa és un repte difícil en algunes ocasions, però la tramitació no constitueix un fre. Cal tenir en compte que 
avui en dia hi ha múltiples serveis d’assessorament, es disposa de l’ajuda dels PAE en la tramitació i gestió de la do-
cumentació, es pot obtenir l’alta com autònom en 24 hores i, si bé per a la constitució de la forma jurídica es necessita 
més temps per la inscripció en el Registre Mercantil, aproximadament en 15 dies es pot haver fet tota la tramitació. Al-
trament, la percepció social de la tramitació és negativa (tot són traves i taxes). 

Amb tot, no es poden obviar algunes crítiques com la manca d’una bona entesa entre totes les administracions per uni-
ficar tràmits i evitar duplicitats. A més, en algunes campanyes sobre les mesures d’impuls de l’emprenedoria manca 
una informació més clara i clarificadora sobre quines són les obligacions i els requisits, en tant que ara per ara ocasiona 
dubtes i confusions entre les persones emprenedores. D’altra banda, es necessària una legislació que proporcioni certa 
protecció a les persones emprenedores, com la simultaneïtat entre la percepció de la prestació de l’atur i l’inici del pro-
jecte, per evitar l’economia submergida i per garantir uns ingressos en el moment d’endegar l’activitat.  

En la figura següent s’observen alguns dels principals tràmits que han de dur a terme les persones que volen en-
degar un projecte emprenedor, ja sigui sota la forma jurídica d’empresari individual, de societat mercantil (SA o 
SL) o de societat mercantil especial (cooperatives o societats laborals). Aquesta figura també mostra el punt on 
cal desenvolupar el tràmit, si bé alguns d’ells, tal i com ja s’ha esmentat, es poden tramitar telemàticament.  

A Catalunya un punt per tramitar de forma unificada i simplificada els procediments administratius és l’Oficina de 
Gestió Empresarial (OGE), que té els seus orígens al 1990 i que, en compliment de l’Acord de Govern de la Ge-
neralitat de 15 de març del 2011 i en el marc del Pla de Govern 2011-2014, és l’encarregada de liderar el procés 
d’implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) a Catalunya. La FUE té per objecte agrupar en un espai 
comú la informació i la gestió dels procediments que afecten l’activitat empresarial, amb independència de quina 
sigui l’administració responsable.  

Altres dels objectius previstos són: eliminar un 20% dels tràmits identificats; simplificar el 68% dels tràmits que 
afecten l’activitat econòmica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya; incorporar a la FUE el 90% dels tràmits 
que afecten l’activitat econòmica en els propers 4 anys de manera multicanal i aconseguir que el màxim dels trà-
mits burocràtics siguin de resolució immediata mitjançant la comunicació o declaració responsable. Recentment, 

                                                        
124 Compareixença celebrada el dia 19 de juny 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
125 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
126 Compareixença celebrada el dia 16 d’octubre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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en el marc d’implementació de la FUE, la Generalitat de Catalunya ha posat en funcionament el Canal Empresa127 
(17-6-2013), el portal electrònic que aglutina els tràmits i serveis per a les empreses, els professionals i intermedi-
aris. El Canal Empresa s’ha integrat en la seu electrònica regulada en el Decret 232/2013, de 15 d’octubre, que 
aplega el conjunt de serveis, punts d’atenció i de tramitació electrònica i portals ja existents a Catalunya, com ara 
l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), la Plataforma de serveis de contractació pública i l’esmentat Canal empresa.128 
Amb tot, a l'Oficina de Gestió Empresarial es pot fer la tramitació presencial dels tràmits implantats al projecte de 
finestreta única empresarial.  

En l’àmbit estatal, la Llei 14/2013 regula els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) com oficines pertanyents als 
organismes públics i privats, incloses les notaries, així com punts virtuals d’informació i tramitació telemàtica de 
sol·licituds. Aquest nou PAE integrarà les finestretes úniques existents a nivell estatal, utilitzarà el sistema de tra-
mitació telemàtica del Centre d’informació i xarxa de creació d’empreses (CIRCE) i tindrà la seu electrònica al Mi-
nisteri d’Indústria, Energia i Turisme. Alhora es preveu la col·laboració del PAE amb altres sistemes electrònics 
per a la constitució de societats utilitzant el Document únic electrònic (DUE).  

FIGURA 13.    Principals tràmits de constitució i posada en marxa dels projectes emprenedors se-
gons forma jurídica i lloc on es realitzen 

Nota: alguns dels tràmits es poden fer telemàticament, a més l’Oficina de Gestió Empresarial facilita algunes tramitacions. En la figura 
aquestes gestions apareixen en un color més viu.  
Font: elaboració pròpia.  

Val a dir que la tendència i la voluntat actual de foment de l’emprenedoria cerca mesures orientades a una agilit-
zació, simplificació i millora de la tramitació i de l’assessorament de les persones emprenedores. D’una part, cada 
vegada hi ha més tràmits que poden fer-se de forma telemàtica, fet que implica un doble estalvi, en tant que es 

                                                        
127 Accés al web Canal empresa, 
128 Decret 232/2013, de 15 d’octubre, pel qual es crea la Seu electrònica. DOGC núm. 6482, de 17.10.2013. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalempresa/menuitem.834df6cacc7a022195813d10b0c0e1a0/?vgnextoid=edba69a3c8007310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=edba69a3c8007310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6482/1320868.pdf
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redueix el temps invertit i alguns dels costos de gestió associats. Alhora, amb la voluntat d’agilització dels tràmits, 
el 2012 s’ha aprovat el Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i 
de determinats serveis, que estableix com a principal novetat la regulació de l’anomenada “autollicència ex-
prés”.129 El seu objectiu és impulsar i dinamitzar l’activitat comercial mitjançant l’eliminació de càrregues adminis-
tratives que afecten l’inici i de l’exercici de l’activitat comercial. En concret, s’eliminen els supòsits d’autorització o 
llicència municipal prèvia per a comerços amb una superfície útil d’exposició i venda de fins a 300 m2.130 

Posteriorment, la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització ha ampliat la superfície útil 
d’exposició i venda fins a 500m2. Endemés, aquesta Llei preveu altres mesures de simplificació de les càrregues 
administratives en tant que s’elimina l’obligació que les empreses disposin d’un llibre de visites a disposició de la 
ITSS a cadascun dels centres de treball131 o l’ampliació dels supòsits en els quals les pimes podran assumir direc-
tament la prevenció de riscos laborals (empresaris/àries amb un únic centre de treball i fins a 25 treballa-
dors/res),132 entre d’altres. 

4.2.3. Fase de consolidació 

Una vegada que els projectes emprenedors han iniciat el seu camí arriba el moment, en els seus primers anys de 
vida, d’entrar en una altra fase, la consolidació i l’èxit empresarial.  

El primer obstacle en la medició i l’estudi de la consolidació empresarial sorgeix en la determinació del moment 
en el qual es pot dir que un negoci està consolidat, atès que no tots els estudis es basen en les mateixes varia-
bles. En general, s’observen tres línies d’investigació que assenyalen resultats susceptibles de ser utilitzats per 
calcular el grau de consolidació de les empreses. En el primer, s’estableix una equivalència entre millors resultats 
(o èxit) i supervivència empresarial. El problema és que aquesta aproximació no permet distingir entre empreses 
amb sòlides condicions econòmicofinanceres i empreses amb condicions de gran vulnerabilitat però que encara 
es mantenen actives. El segon enfocament centra la seva atenció en variables econòmiques de les empreses 
(com el grau de creixement o els ingressos) i el grau de compliment dels objectius empresarials, factors que són 
indicatius del la bona marxa dels projectes i de les possibilitats futures de desenvolupament. En darrer terme, al-
tres línees d’investigació mesuren el punt de consolidació segons variables de temps (Fundación INCYDE, 2001).  

Per al GEM el temps mitjà per assolir la fase de consolidació empresarial s’estén fins als 42 mesos, tot i que el 
propi programa assenyala que el termini mitjà oscil·larà en major o menor mesura en funció de la vida del produc-
te/idea inicial, que dóna vida al projecte. Així, tal i com assenyala Campa (2007) empreses amb components tec-
nològics subjectes a una ràpida obsolescència, o no tecnològiques, però amb barreres d’entrada molt reduïdes, 
haurien de tractar d’assolir aquesta fase de consolidació en un temps inferior, perquè si no fos així, les possibili-
tats de supervivència es veurien reduïdes de forma considerable. Amb tot, els tres primers anys d’una empresa, 
en general, constitueixen el seu període crític i superat aquest temps les possibilitats de consolidació i supervi-
vència augmenten.  

Una altra complicació apareix en l’estudi dels factors que potencien la consolidació. Aquest terreny és bastant 

complex, atès que l’engranatge entre les estratègies, les característiques de les persones emprenedores, els de-
terminants de l’entorn i de les polítiques de gestió genera molts inputs que interactuen entre sí, amb la qual cosa 
és difícil establir una causa-efecte. Amb tot, algunes investigacions conclouen que les empreses que inicien la se-
va activitat amb una mida superior, en nombre de persones sòcies o en nombre de persones treballadores, tenen 
expectatives de consolidació elevades, tot i que la grandària normalment està relacionada amb la naturalesa de 
l’empresa.  

Un altre factor acceptat per la seva influència en la consolidació és el control dels costos, en tant que les empre-
ses que els avaluen i els ajusten o els minimitzen acostumen a ser més competitives, ja que tenen més oportuni-
tat d’oferir productes i serveis amb una relació qualitat preu més atraient. L’Informe 5/2005 del Consejo Económi-
co y Social de España, El procés de creació d’empreses i el dinamisme empresarial, amplia els factors esmentats 
que afavoreixen la consolidació amb els següents:  

                                                        
129 Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. BOE núm.126, de 26.05.2012. 
130 El control administratiu passarà a realitzar-se a posteriori, aplicant-se el règim sancionador vigent en matèria de comerç interior, ordenació del sòl i ur-

banisme, protecció de la salut, del medi ambient i del patrimoni històric. D’aquesta forma, se simplifiquen les càrregues administratives per obrir un co-
merç. Tot i això, la substitució de la llicència per altres mecanismes de control, declaració responsable o comunicació prèvia, no suposarà una disminució 
dels ingressos fiscals dels ajuntaments o dels organismes que expedissin amb anterioritat les llicències prèvies d’obertura. 
131 Serà la ITSS la que s’encarregui de mantenir aquesta informació mitjançant un llibre electrònic de visites per a cadascun dels centres de treball. Mit-

jançant Ordre del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social es determinaran les excepcions i el règim transitori.  
132 Aquesta modificació és força rellevant, atès que la Llei de prevenció de riscos laborals establia que l’assumpció per part de l’empresari/ària de l’activitat 

preventiva només era possible en empreses de fins a 10 treballadors/ores, limitació que s’amplia a 25 treballadors/ores sempre que es disposi d’un únic 
centre de treball. Com el nombre d’empreses que ara es podran acollir a aquesta opció és molt elevat la norma preveu que s’estableixi un assessorament 
tècnic a les empreses de fins a 25 treballadors/ores per part del MEySS i de l’INSHT, en col·laboració amb les CA i els agents socials.  

http://www20.gencat.cat/docs/portaljuridic/02%20-%20Actualitat/Documents/RDLL_19_2012.pdf
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 L’estructura de la propietat mostra que a les empreses de consolidació alta és més habitual una distribució no 
igualitària de la propietat. A més, les empreses amb una persona sòcia majoritària o unipersonals són més 
comuns en el grup de consolidació alta. 

 La presència de dones és més gran en les empreses de consolidació alta.  

 La realització d’estudis superiors, en general, no és determinant per a la consolidació empresarial. Tot i que si 
aquests estudis estan relacionats amb la creació d’empreses, de gestió i administració empresarial, la relació 
amb el grau de consolidació és directa.  

 L’experiència prèvia de les persones sòcies actua positivament en la consolidació. 

 Respecte a les motivacions, s’observa que quan la raó principal per crear l’empresa és la sortida de proces-
sos d’atur, les possibilitats de consolidació són inferiors (emprendre per oportunitat i no per necessitat).  

 En relació a l’edat els estudis mostren que aquesta disminueix en augmentar el grau de consolidació empre-
sarial, en tant que aquestes persones aporten més capacitat de treball i dedicació, això sí, en detriment de 
l’experiència.  

 Entre els aspectes rellevants per assolir els objectius empresarials, les empreses més consolidades es basen 
en la innovació i els recursos humans, mentre que les menys consolidades donen més importància al preu.  

Reflexions al voltant de la consolidació empresarial 

La consolidació constitueix una de les etapes del procés emprenedor, si bé l’entrada en aquesta fase no està prou defi-
nida. En la consolidació influeixen diversos factors, si bé amb una incidència variable (haver trobat un bon nínxol de 
negoci, la inversió inicial, una bona planificació, la mida de l’empresa, la innovació, etc.). En l’actual context amb una 
important restricció del crèdit bancari i la contracció de la demanda interna, les dificultats per a la consolidació 
s’agreugen. Així, és fa difícil consolidar projectes centrats en el mercat intern i s’aposta, entre altres vies, per la interna-
cionalització com a opció per créixer i estabilitzar-se. Altrament, en aquesta fase s’observen certes mancances de les 
mesures de suport públiques que apostin pel teixit empresarial ja creat. 

Yancy Vaillant. Professor de la UAB, director per a Catalunya del GEM i membre de l’equip d’investigació GEM 

Espanya 133 

En l’actualitat es dóna molt suport a la creació d’empreses en les seves primeres etapes, però en conjunt es detecten 
moltes mancances i un cert abandonament una vegada que ja s’ha creat el projecte empresarial. En l’impacte econò-
mic a nivell macro els efectes rellevants deriven del creixement empresarial i no per la creació, que consumeix moltes 
energies i recursos. A Catalunya, a diferència de la resta d’Europa i d’Espanya, es crea molt i s’innova, però el teixit 
empresarial es desinfla molt ràpidament després del procés de creació. 

Jaume Gomà. Emprenedor. Ulabox134 

La consolidació d’un negoci depèn molt de cada sector i del seu pla de desenvolupament. Normalment, els projectes 
d’emprenedoria requereixen de 2 a 3 anys de construcció per arribar a un mínim de maduració suficient per respirar i 
tenir capacitat pròpia de tirar endavant.  

Ferran Lemus. President i soci de Highgrowth135 

La majoria d’empreses quan comencen, sobretot de caràcter global, poden passar entre dos i sis anys en recerca, en 
proves de concepte, temes que consumeixen moltes inversions econòmiques, però generen pocs beneficis. El naixe-
ment d’una empresa d’Internet, de semiconductors, de biotecnologia, etc., és més dificultós perquè la necessitat de re-
cursos és infinitament superior a la que pot tenir un projecte adreçat al mercat intern, el de l’entorn proper. Després el 
“camp de batalla” també és superior perquè a nivell mundial les possibilitats de sortir triomfador i consolidar el projecte 
tenen un percentatge baix (del 0,1 o 0,2%). La consolidació empresarial en aquests projectes és molt complicada, en 
biotecnologia, de cada mil projectes només funcionen un o dos. 

Núria Betriu. Directora del Programa Catalunya Empren136 

L’emprenedoria no és només iniciar una empresa o activitat empresarial sinó que ha d’incloure el seu creixement i la 
consolidació. En aquest sentit les actuacions públiques com el recentment endegat Programa Start-Up Catalonia, Xarxa 

                                                        
133 Compareixença celebrada el dia 6 de juny 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
134 Compareixença celebrada el dia 10 de juliol 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
135 Compareixença celebrada el dia 10 de juliol 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
136 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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d’acceleradores, preveuen sistemes de suport a les empreses que ja facturen i que volen créixer i consolidar-se. En 
aquest sentit, se centra en els diferents processos vitals per a les empreses en fase de creixement: la cerca de finan-
çament, la innovació, la internacionalització i l'enfortiment dels equips humans. I s’adreça a empreses de menys de 5 
anys, establertes a Catalunya, amb productes o serveis innovadors, visió internacional i que comptin amb un equip 
promotor compromès amb el creixement empresarial i amb el programa. 

Montse Basora. Directora operativa d'Emprenedoria a Barcelona Activa137 

No ens podem quedar només en la creació. En general, les estadístiques mostren que és més difícil fer créixer 
l’empresa que crear-la. Entre les persones emprenedores un dels obstacles més esmentats que dificulten la consolida-
ció i el creixement de les empreses endegades continua sent el finançament. Val a dir que en l’actualitat hi ha més fò-
rums d’inversió i xarxes d’àngels inversors que mai i que configuren una xarxa àmplia de mesures alternatives a la ban-
ca tradicional. Des de la perspectiva legislativa, es constata que les polítiques públiques aporten instruments per néixer, 
però es detecta un problema de suport a la consolidació i al creixement, i en aquest punt la normativa recentment apro-
vada no aporta solucions.  

Toni Mascaró i Josep Maria Valero. Emprenedors. Barcelona Loves Entrepreneurs (BLE)138 

La creació d’empreses és molt important, però sobretot s’ha d’evitar que es destrueixin. Una de les vies possibles és 
posar molt el focus en la internacionalització dels projectes, perquè en les polítiques s’acostuma a mirar cap a dins i el 
context actual obliga a mirar cap enfora. 

Albert Colomer. Emprenedor, Àngel inversor i fundador i director de la Fundació Privada per a la Promoció de 

l’Autoocupació de Catalunya - CP’AC139 

En l’actualitat es dediquen molts esforços a la creació de noves empreses, però el que s’ha d’incentivar és la consoli-
dació, que les empreses creades es mantinguin. Cal crear un mecanisme de reempresa, que eviti el tancament 
d’empreses per manca de relleu o transmissió. Una de les viés és facilitar ajudes al finançament en aquesta etapa. 
Igualment, es pot apostar per campanyes i eslògans publicitaris que fomentin la unió d’empreses, perquè sent més 
grans potser tenen menys dificultats d’entrada a determinats mercats i en la internacionalització. Cal mantenir les em-
preses en marxa i evitar perdre el teixit empresarial català, els esforços i el capital humà i econòmic invertit en la seva 
creació. En aquesta línia també fora bo dotar les empreses en aquesta fase d’ajudes més grans, de més volum, ja que 
s’està protegint un mercat que donarà feina i riquesa al país. 

Amb tot en l’actualitat un factor clau en la competitivitat i la consolidació empresarial és la innovació. L’esmentat 
Informe 5/2005 del CES constata que la innovació empresarial i l’impuls empresarial es troben estretament relaci-
onats, alhora que assenyala que “la innovació i la diferenciació del producte apareixen, en entorns altament com-
petitius, com una part de l’estratègia empresarial que es desenvolupa per garantir el creixement i la consolidació 
de les empreses” (CES, 2005:55). En tot cas, la innovació no es redueix a la implementació de les TIC, sinó que 
cal anar més enllà centrant la innovació a oferir més valor afegit, optimitzant els processos de producció de pro-
ductes o serveis o fer un llançament al mercat de forma que satisfaci noves necessitats.  

D’altra banda, autors com Segarra i Teruel (2007) assenyalen en el seu treball que existeixen dos tipus d’estudis 
que relacionen innovació i I+D i innovació i probabilitat de supervivència empresarial. En aquest sentit, autors com 
Gerosky i Audretsch (a Plaza, 2009) ofereixen evidència sobre com empreses en sectors innovadors pateixen un 
risc més gran de sortida, encara que la probabilitat de supervivència és superior una vegada traspassat el període 
crític inicial. La relació entre l’activitat emprenedora, el desenvolupament econòmic d’una regió i la innovació és 
l’objecte d’anàlisi de l’estudi de Larraza, Contín i Bayona (2007), que corrobora la interrelació entre elles.  

A més, Contin, Larraza i Sánchez (2012) constaten que en l’actualitat, amb una important restricció del crèdit i una 
contracció de la demanda interna, tampoc s’ajuda a potenciar l’activitat emprenedora, en particular aquella que 
tradicionalment ha pres al mercat intern com a darrer objectiu. Però són potser les activitats emprenedores més 
vinculades a la tecnologia d’avantguarda aquelles que poden comptar amb un potencial més gran de creixement, 
les que segons les dades analitzades semblen haver patit menys els efectes de l’actual crisi. 

En darrer terme, cal esmentar la capacitat d’influència en l’estratègia competitiva i en la consolidació empresarial 
de la localització geogràfica de l’empresa i de la voluntat de projecció exterior, la internacionalització. En 
el primer cas l’entorn no només afecta possibles ingressos i despeses, sinó que, en funció de la ubicació territori-
al, operen altres elements d’especial rellevància com l’accés a factors de producció o serveis adients, la dinamit-
zació de les empreses del voltant, les relacions de col·laboració i cooperació entre elles i, tal i com s’ha esmentat, 
l’entorn innovador.  

                                                        
137 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
138 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
139 Compareixença celebrada el dia 16 d’octubre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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El procés d’internacionalització no sempre és fàcil, però pot suposar una de les principals estratègies de creixe-
ment de les empreses i, en conseqüència, de la seva consolidació i èxit. En aquest cas prèviament cal identificar 
una necessitat en altres mercats, fer una anàlisi del mercat de destí, dels comportaments dels consumidors, de 
les noves tendències, dels preus comparatius, de la capacitat d’innovació i disseny, dels requisits normatius i tèc-
nics, dels règims duaners i aranzelaris, del cost i dels medis de transport dels productes, mercats de distribució, 
etc.  

Amb tot, cal tenir en compte que l’exportació pot produir-se de diferents formes, com ara l’exportació activa i direc-
ta, mitjançant l’estudi del mercat final i les exploracions pertinents a càrrec de la pròpia empresa, arribant inclús a 
l’establiment de filials de vendes o mitjançant la creació d’empreses mixtes o, finalment, creant franquícies o lli-
cències del producte o servei en empreses locals que poden permetre una implantació més segura. Per als pro-
cessos d’internacionalització es consideren adients algunes estratègies com participar en missions comercials o 
en fires o en xarxes professionals ja inserides al mercat de destí, que poden actuar com una fonts d’informació o 
de transferència de coneixements, així com l’assessorament d’un soci local que orienti en els processos, els trà-
mits i ajudi amb l’idioma. El respecte per la cultura i els costums del país de destí és essencial.   

4.3. El fracàs i les seves conseqüències  

4.3.1 Importància, concepte i factors determinants del fracàs empresarial. 
Motius del tancament d’empreses 

La importància del fracàs en el procés emprenedor i les seves conseqüències es fan paleses en l’Informe GEM 
Catalunya 2012 (Vaillant, Y., dir., Guallarte, C., Lafuente, E. et al., 2013). Aquest Informe, tot i que mostra que la 
proporció de la població adulta a Catalunya involucrada en la creació d’una iniciativa empresarial el 2012 va créi-
xer respecte a l’any precedent (aquest any hi ha a Catalunya aproximadament 385.900 persones emprenedores 
en fase inicial de creació d’empreses, el 7,88%), també constata que el 2,49% de les persones adultes van decla-
rar haver abandonat la seva carrera emprenedora l’últim any (l’1,76% per tancaments i 0,67% per traspassos).140 

Ampliant la forquilla temporal, l’Informe estima que més del 60% de les persones emprenedores que van endegar 
els seus projectes entre 2009 i 2011 declaren que aquests no han aconseguit sobreviure. Sens dubte, és un per-
centatge força elevat de fracàs que posa en qüestió el tipus d’iniciatives emprenedores endegades i la seva rela-
ció amb el creixement econòmic i la generació d’ocupació. Amb tot, la realitat és encara més complexa. A la pràc-
tica les situacions d’insolvència definitiva, que comporten la liquidació de l’empresa i el tancament del projecte, 
conviuen amb negocis que passen per un període d’insolvència transitòria, que en funció de la seva evolució pot 
fer incrementar la taxa de fracàs.141  

Reflexions al voltant del fracàs empresarial 

La por al fracàs, en tant que no s’assumeix el risc, o les dificultats per emprendre poden suposar un fre a la iniciativa 
emprenedora, especialment a Espanya on hi ha una elevada estigmatització del fracàs. Així, les dificultats per “tancar” 
projectes anteriors amb processos de liquidació llargs i complicats i la responsabilitat de les persones emprenedores, 
impedeixen en moltes ocasions que s’endegui una segona oportunitat empresarial.  

Yancy Vaillant. Professor de la UAB, director per a Catalunya del GEM i membre de l’equip d’investigació GEM 

Espanya142 

La reinserció laboral dels que abandonen és baixa, del 25%. L’emprenedoria és una via sense sortida perquè el fet 
d’haver estat una persona emprenedora no es veu com una habilitat atractiva o amb valor afegit, més si el projecte ha 
fracassat. En aquest sentit, manquen polítiques públiques d’ajuda al retorn, d’ajuda a la reinserció laboral, per tal que 
no suposi una pèrdua de capital humà per al país, perquè no totes les persones tenen les capacitats per ser emprene-
dores. 

                                                        
140 L’Informe GEM Catalunya 2012 assenyala que la taxa d’activitat emprenedora registrada pel projecte GEM entre la població catalana compresa entre 

els 18 i els 64 anys d’edat és del 7,88% l’any 2012, fet que representa aproximadament 385.900 persones (estimació sobre les dades de l’INE que compu-
ten 4.898.260 habitants a Catalunya entre 18-64 anys). La taxa de la població adulta de Catalunya involucrada en el procés empresarial és del 32,31%, en 
tant que inclou els emprenedors potencials (10,1%), els emprenedors naixents i nous (7,88%) i els empresaris consolidats (10,05%). Igualment, en l’anàlisi 
de la variació interanual exposa que “el 2,49% dels adults de Catalunya van declarar haver abandonat la seva carrera com a emprenedors l’últim any 
(exempresaris), la qual cosa representa un increment del 14,55% sobre la taxa de 2011. A més, la proporció d’exempresaris que van precisar que les se-
ves iniciatives empresarials no van tenir continuïtat augmenten un 35,6% l’últim any, fins a representar més del 70% de tots els abandonaments empresa-
rials. Alhora el nombre d’abandonaments per traspàs, que representen abandonaments relativament menys traumàtics per a l’economia catalana,va caure 
gairebé un 25% el 2012.” (Vaillant, Y., dir., Guallarte, C., Lafuente, E. et al., 2013, p.7). 
141 Algunes empreses amb insolvència transitòria continuen l’activitat, bé sigui per rebre ajudes financeres (p.e. subvencions) o per ser empreses que per-

tanyen a un sector d’activitat considerat estratègic i en el qual no és tan important la rendibilitat percebuda com la presència de l’empresa per si mateixa 
(Somoza, 2000). 
142 Compareixença celebrada el dia 6 de juny 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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Ingrid Rahola i Glòria Salomó. Emprenedores. Llagurt143 

Fracassar és no atrevir-se a tirar endavant un projecte, però si poses tot de la teva part i el negoci no prospera, això no 
és fracàs.  

Simon Lee i Andres Mansó. Emprenedors. Incubio144 

Hi ha grups d’enginyers que treballen junts i que potser fan fallida perquè no tenien la figura o la formació empresarial 
adient, i amb el fracàs empresarial aquest grup que ja estava acostumat a treballar conjuntament es dispersa. Quan es 
tanquen els projectes empresarials els professionals es dispersen i la societat perd valor. 

Vista la seva importància convé saber què s’entén per fracàs empresarial, quins són els factors que poden deter-
minar que s’arribi a aquesta situació i quines són les causes i els motius apuntats per les persones emprenedores 
i pel personal tècnic en la creació d’empreses que han provocat el tancament de les empreses. 

Què s’entén per fracàs empresarial comporta un seguit de matisos i opcions possibles. Tal i com assenyalen 
Valls, Cruz, Torruella et al. (2012), el concepte no és unívoc, fet que dificulta en algunes ocasions la seva mesura 
i el poder aplicar accions preventives i correctores. Una de les definicions més comunes en la literatura especialit-
zada és la que relaciona el fracàs amb la fallida empresarial i que es caracteritza perquè no es pot fer front als 
pagaments (insolvència definitiva), mentre que altres opcions defineixen el fracàs com un procés en el qual s’ha 
interromput l’activitat empresarial (si bé aquesta accepció inclouria negocis venuts amb beneficis o tancats per 
motius personals).  

Carter i Auken (2006) diferencien dues definicions extremes sobre el fracàs: la supressió de la propietat (quan 
canvia la propietat del negoci) i la interrupció de negoci (quan l'empresa deixa d'existir); però els mateixos autors 
rebaten aquestes dues definicions, en tant que assenyalen que un canvi en la propietat no implica fracàs, perquè 
l'empresa pot continuar sota un propietari diferent, i una interrupció del negoci realment pot ser una senyal errò-
nia, perquè els recursos empresarials poden haver estat reassignats a les àrees més rendibles o perquè les em-
preses econòmicament fortes realitzen estratègies de sortida planificades. Amb tot, aquests experts revelen que a 
la literatura sobre el tema hi ha almenys quatre definicions que s'han utilitzat per descriure el fracàs: 1) la interrup-
ció per qualsevol motiu (que inclouria les dues definicions extremes esmentades); 2) la fallida/pèrdues als credi-
tors; 3) la liquidació de negocis per evitar més pèrdues futures; o 4) la falta d’un assoliment del projecte/idea (el 
tancament per una desviació de les perspectives de l’emprenedor o per un rendiment ineficient del negoci). A la 
mateixa conclusió arriben Gulst i Marizt (2011) en la seva recopilació del debat acadèmic sobre el fracàs.145 

A les dificultats conceptuals s’afegeixen les diferències actitudinals i de percepció. Tal i com recullen Gulst i 
Maritzt (2011, p. 92) “l'actitud cap al fracàs empresarial es basa en la cultura (Cave, Eccles, i Rundle, 2001; Lan-
dier, 2005). Mentre que als Estats Units el fracàs empresarial es defineix com una corba d'aprenentatge i s'espera 
que els empresaris novells fallin en la seva primera participació, al Regne Unit i el Japó els empresaris que han 
fracassat són descrits com els empresaris en fallida (Landier, 2005)”. Dins de les claus socioculturals que deter-
minen les actituds socials envers el risc de fallida es troben les creences religioses, que poden influir tant en els 
valors i normes que determinaran la seva regulació com en les capacitats cognitives del individus per assimilar-
les.  

En aquesta línia, Audretsch, Bönteb i Pawan (2013) estudien, en el marc de la teoria institucional, l’impacte del 
paper de les creences religioses en les activitats empresarials emprenedores (especialment les referides a 
l’autoocupació), com a factors inhibidors o promotors i com a condicionants de la seva percepció. En el seu estudi 
determinen que, almenys en certa mesura, algunes religions estan associades amb institucions que faciliten i 
promouen l'esperit empresarial en la forma de treball per compte propi, mentre que en altres les institucions tenen 
efectes adversos.146 

Una altra fita en l’anàlisi del fracàs es troba en l’estudi dels factors determinants. Amb caràcter previ cal esmen-
tar que en la darrera dècada han proliferat notablement les investigacions orientades a anticipar-se a la insolvèn-
cia definitiva i al tancament d’empreses. Aquestes investigacions desenvolupen uns models estadístics predictius 
del fracàs empresarial en base a la informació econòmico-financera de les empreses, ja que els factors econò-

                                                        
143 Compareixença celebrada el dia 6 de juny 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
144 Compareixença celebrada el dia 19 de juny 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
145 Referència bibliogràfica extreta de Valls et al. (2012).  
146 Els autors assenyalen que les institucions conformen l'entorn de les activitats per compte propi, en tant que influeixen en el desenvolupament dels sis-

temes jurídics (dimensió reguladora), perquè determinen els valors i normes que afecten el comportament en definir el que la gent hauria de fer (dimensió 
normativa), i perquè afecten el desenvolupament de les capacitats cognitives dels individus (dimensió cognitiva). Amb tot, cal tenir en compte que en 
l’actualitat només una petita quantitat de literatura ha començat a examinar el paper de la religió en l'esperit empresarial, i que els pocs articles en aquesta 
àrea d'investigació acadèmica són equívocs en els seus resultats, tal i com assenyalen aquests autors. 
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mics estan fortament relacionats amb el fracàs empresarial (i també amb l’èxit). En aquest punt sembla que, tal i 
com defensa Rubio (2008, p.36), existeix una avinença en el debat acadèmic “sobre el paper predominant de la 
informació comptable, en especial de les ràtios econòmicofinanceres, com a variables explicatives més eficients, 
però no hi ha un consens clar sobre quines són aquestes ràtios (Becchetti y Sierra, 2003)”. 

El mateix autor fa una recopilació de les teories exposades per millorar la capacitat dels models predictius del fra-
càs i que, a mode de conclusió, plantegen la necessitat de considerar variables d’altres vies i no exclusivament la 
informació comptable. Les variables que s’han de considerar són: de caràcter qualitatiu; de caràcter macroeco-
nòmic; la consideració de mètodes comptables alternatius al principi de meritació o la inclusió de variables relati-
ves al govern de l’empresa, si bé la importància de cadascuna depèn de cada autor.147 

Tanmateix, malgrat el gran nombre d’investigacions realitzades en ares d’establir un model predictiu del fracàs 
que faciliti l’actuació preventiva, sembla que “no s’ha aconseguit formular una teoria sobre el fracàs empresarial ni 
sobre els seus factors determinants, orientant-se la majoria dels treballs a provar el contingut informatiu dels es-
tats financers com elements de predicció i cercant una relació entre les dades comptables i la solvència futura”. 
(Mateos et al., 2009, p.3). Tot i així, alguns estudis descriuen com a simptomàtiques certes característiques dels 
projectes o circumstàncies viscudes en els períodes previs al fracàs i que, sense ser determinants, poden ser 
causes que contribueixin a aquest resultat. 

En una primera sistematització de les causes del fracàs en l’emprenedoria s’observa que, en general, aquestes 
poden ser catalogades com internes i externes. Les internes són associades a la pròpia persona emprenedora i al 
seu àmbit d’acció, mentre que les externes són factors o variables relacionats amb l’entorn de l’empresa. Una 
desagregació més extensa és la recollida en la classificació elaborada per Valls et al. (2012) en base a una revisió 
bibliogràfica efectuada per Gulst i Maritz (2011) (reproduïda en la següent figura).  

Altres autors analitzen causes concretes. Així, Ferrando i Blanco (1998) incideixen en causes econòmiques i fan 
referència a forts endeutaments; tenir baixa liquiditat; pagar una prima de risc més elevada que la que paguen les 
empreses sanes; despeses de personal molt per sobre de les vendes, etc., que fa que les empreses no siguin ca-
paces de generar recursos per pagar els interessos dels deutes. Endemés, a aquestes situacions Carter i Auken 
(2006) afegeixen altres com que l’empresa estigui menys acostumada a utilitzar internet en les seves transaccions 
comercials o ser una empresa “antiga”, pertànyer a un sector minorista o tenir un manager/gerent amb poca expe-
riència o poca formació.  

Altres estudis constaten l’augment de la probabilitat de fracàs quan més gran és el nivell d’endeutament (Altman 
et al., 1977; Ohlson, 1980; Shumway, 2001; a Rubio, 2008), mentre que a Espanya alguns treballs analitzen la re-
lació entre l’edat de l’empresa i el fracàs empresarial (Somoza, 2001; De la Torre et al., 2005 i Calvo-Flores et al., 
2006; a Rubio, 2008). A més, Bradley i Cowdery (2004) en la seva investigació van revelar com a principals cau-
ses de les fallides de les petites empreses la mala planificació, la insuficiència financera, l’experiència empresarial 
inadequada i la falta de disciplina personal. En aquesta mateixa línia, Carter i Auken (2006) identifiquen tres cate-
gories en les causes més importants de les fallides: la manca de coneixement, la falta d'accés del deute i les con-
dicions econòmiques de l’entorn. 

                                                        
147 Reproduint el text de Rubio (2008, p.36) s’observen clarament les àmplies referències bibliogràfiques: “A més, per millorar la capacitat predictiva dels 

models es planteja la necessitat de considerar variables d’altres vies: de caràcter qualitatiu (Peel et al., 1986; Keasey i Watson, 1987; Back, 2005); de ca-
ràcter macroeconómic (Rose et al., 1982); la consideració de mètodes comptables alternatius al principi de meritació (Elam, 1975; Norton i Smith, 1979; 
Platt et al., 1994); o la inclusió de variables relatives al govern de l’empresa (Lee i Yeh, 2004; Goktan, Kieschnick i Moussawi, 2006)”. 
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FIGURA 14.    Principals causes del fracàs empresarial 

 
Font: elaboració pròpia segons la classificació de Valls et al. (2012). 

En una altra línia se situen, tot i que en algunes ocasions no siguin producte de fracassos, els motius que han 
provocat el tancament dels negocis, segons declaren les persones. L’Informe GEM Catalunya 2012 mostra que 
la raó principal que declaren les persones emprenedores per a l’abandonament dels seus projectes és la manca 
de rendibilitat del negoci (55,2%), és a dir, la manca de beneficis empresarials. I, tot i l’actual context de manca 
d’oferta financera, només una de cada quinze persones exempresàries va identificar aquest motiu com a principal 
causa del cessament de les seves activitats econòmiques (el 6,6% del total). En la categoria d’altres (26,8%), 
igualment nombrosa, es troben agregades multitud de raons, moltes d’elles lligades una altra vegada amb la falta 
de rendibilitat del negoci, els impagaments, la falta de mercat, la morositat o els conflictes amb els socis, entre 
d’altres, si bé cap d’elles representa més del 2% del total de les causes i no pot constituir una categoria indepen-
dent.148 

A més, en el gràfic següent es pot veure com les respostes sobre els motius han variat notòriament en el període 
2009 i 2012, tot i que en conjunt els més anomenats són producte de la situació econòmica actual. De forma es-
pecífica en l’Informe GEM Catalunya 2009 (Vaillant i Guallarte, 2010) s’assenyala que el grau d’influència de la 
recessió econòmica ha estat del 46,7%, sent només una de cada tres persones les que declaraven que la seva 
decisió no tenia cap relació amb la situació econòmica del moment (malauradament, aquestes dades no es publi-
quen en l’Informe GEM Catalunya 2012 (Vaillant, dir, Guallarte, Lafuente et al., 2013).  

Comparativament entre els dos anys d’anàlisi destaca de forma clara el pes adquirit per la manca de rendibilitat o 
la baixa rendibilitat del negoci (la manca de beneficis empresarials). A més, de forma en apariència sorprenent, 
les dificultats de finançament, malgrat que les restriccions de crèdit bancari són notòries i són situacions habituals 
en els períodes de recessió econòmica, redueixen dràsticament el seu pes en el nombre de respostes declarades. 

                                                        
148 En aquest sentit convé esmentar que el fet que dins de la mateixa categoria s’inclogui aquesta diversitat de causes possibles dificulta l’anàlisi dels mo-

tius de tancament dels projectes emprenedors, com també ho fa la manca de més estudis específics. Sens dubte, seria aconsellable obrir un camp 
d’investigació en aquesta àrea, atès que encara es detecta un aprofundiment molt incipient en els estudis sobre les causes que determinen 
l’abandonament i/o els tancaments empresarials. La manca d’informació real i actual sobre aquesta matèria podria arribar a limitar l’aplicació de mesures 
correctives i preventives eficients i oportunament organitzades.    

• Necessitats de mercats no focalitzats
• Relacions pobres amb proveïdors i/o venedors
• Mida del mercat
• Mercat extern pobre
• Substituts, alternatives, competidors indirectes
• Desconeixement dels clients
• Manca d'experiència
• Baix creixement del mercat
• Impossibilitat d'accés o renuncia a mercats més grans
• Mercat limitat o deteriorat

• Barreres d'entrada

Associades a problemes del producte i del mercat

• Estratègia d'administració pobre
• Qualitats i habilitats de gestió inadequades
• Equip d'administració
• Pla de negocis pobre o inexistent
• Baix control del costos, preus i distribució
• Problemes de lideratge
• Persones claus realitzen tasques més enllà del que correspont

Associades a problemes de gestió

• Elecció equivocada de partners
• Reclutament de persones incompetents
• Problemes personals (mort, divorci, etc)

Associades a problemes de RH

• Problemes financers i deute excessiu
• Ús inapropiat del capital
• Poc accés al capital
• Elevat cost de finançament

Associades a problemes financers

• Condicions de l'entorn desfavorables
• Regulacions i disponibilitat d'ajuts del Govern
• Problemes legals

Associades al paper del Govern i l'entorn
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Amb tot, aquesta situació podria venir explicada pel fet que les dificultats financeres són més determinants a 
l’hora de posar en marxa el negoci que en el seu manteniment.149 Com a resultat de la situació econòmica actual 
també ha descendit el nombre d’abandonaments empresarials per traspàs, que representen els abandonaments 
relativament menys traumàtics per a l’economia catalana, atès que el 2012 van caure el 25%. Sembla que per la 
mateixa causa els abandonaments com a conseqüència d’altres oportunitats laborals redueixen el seu pes en el 
conjunt de respostes. 

GRÀFIC 9.  Motius dels abandonaments empresarials segons els informes GEM Catalunya 2009 o 
2012 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia. 

Altrament, cal tenir en compte que nombrosos pagaments entre empreses o entre empreses i poders públics 
s’efectuen molt més tard de l’acordat i això pot tenir un cost elevat per a les empreses que, en ocasions, no es pot 
assumir i provoca el tancament empresarial.  

La Directiva sobre morositat, adoptada l’any 2011,150 ha establert una sèrie d’indicacions per protegir les empre-
ses europees, en particular les pimes, contra la morositat i per millorar la seva competitivitat. Amb aquesta finali-
tat, s’estableix que el termini de pagament en les operacions entre empreses no ha d’excedir els 60 dies naturals i 
que el termini de pagament entre empreses i administracions públiques ha de ser de 30 dies naturals, amb la 
possibilitat d’ampliació a 60 dies sota determinades condicions. La incorporació d’aquesta directiva a l’ordenament 
jurídic espanyol s’ha efectuat mitjançant el Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a 
l’emprenedoria i d’estímul al creixement i la creació d’ocupació, segons la qual els terminis de pagament es redu-
eixen en relació amb els previstos a la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions co-
mercials.  

A Espanya, la situació financera de les administracions públiques ha posat en una situació delicada moltes em-
preses. El Govern central ha aprovat el Pla de pagament a proveïdors151 amb l’objectiu essencial que els proveï-
dors de les administracions local i autonòmica cobrin els seus deutes. Mitjançant el Reial decret llei 4/2013, abans 
esmentat, s’inicia una segona fase del Pla i s’amplien les entitats que hi són incloses, així com el seu àmbit objec-
tiu d’aplicació. Finalment, a través del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny,152 s’estableix la darrera fase i nova-
ment s’amplien els àmbits subjectiu i objectiu d’aplicació. Entre d’altres, es poden incloure les obligacions adquiri-
des per les universitats públiques de les comunitats autònomes i les transferències a les institucions sense ànim 

                                                        
149 Cal tenir també en compte que les persones enquestades només han pogut donar una resposta i, per tant, han optat pel factor que han considerat més 

determinant. 
150 Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, per la que s’estableixen mesures contra la morositat en les operaci-

ons comercials. DOUE L48, de 23.02.2011.  
151 Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de fi-

nançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. BOE núm. 48, de 25.02.2012. El mecanisme s’amplia posteriorment a les comunitats au-
tònomes mitjançant l’Acord del Consell de Política Fiscal i Financera de 6.03.2012. Així mateix, es crea un fons per al finançament dels pagaments a pro-
veïdors, mitjançant el Reial decret llei 7/2012, de 9 de març.   
152 Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a les entitats locals amb 

problemes financers. BOE núm. 155, de 29.06.2013.  
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de lucre. Una altra novetat d’aquesta última fase és la protecció especial atorgada als subcontractistes i a la resta 
de creditors dels proveïdors dels que les administracions públiques són deutores. 

4.3.2. Les conseqüències del fracàs empresarial  

El fracàs empresarial, tal com s’ha vist en el punt anterior, s’assimila amb la mortalitat de l’empresa per causa 
d’una insolvència definitiva i per aquest motiu no es pot confondre crisi i fracàs empresarial. Una “crisi no té per-
què suposar un fracàs, si bé pot ser el seu antecedent depenent de la capacitat dels gestors per sobreposar-se” 
Somoza (2000, p. 9). Normalment les empreses que es defineixen com en crisi no suspenen les seves activitats 
comercials com podria pensar-se, ja que tendeixen a seguir diferents camins alternatius voluntaris i negociats per 
tractar de restablir l’èxit empresarial. Un cas típic és una negociació directa amb els principals creditors per rees-
tructurar el calendari de pagaments i la quantia dels crèdits o els quitaments o, en una altra línia, la fusió amb al-
tres empreses o la reestructuració organitzativa.  

Amb el mateix objectiu de donar estabilitat a les empreses en crisi el marc normatiu espanyol preveu una sèrie de 
mesures tendents a donar suport en moments de dificultat, com l’ajornament dels deutes amb els organismes pú-
blics o el seu pagament fraccionat (impostos, deutes de la Seguretat Social, etc.), la possibilitat de subscriure as-
segurances de crèdit, l’acceleració del cobrament de deutes mitjançant un procés monitori (Llei d’enjudiciament 
civil), etc.; però, si la crisi es perllonga o si l’empresa o els particulars no se sobreposen per poder fer front als 
deutes, s’entra en una situació d’insolvència definitiva, moment en el quan ja es parla de fracàs empresarial. En 
aquests casos la legislació preveu un procediment concursal per pal·liar, en la mesura del possible, els efectes de 
la insolvència d’aquelles empreses i particulars que no poden mantenir la seva activitat i afrontar els pagaments 
dels deutes pendents.  

Amb l’entrada en vigor l’1 de setembre de 2004 de la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal i de la Llei 
22/2003 concursal (en endavant LC) es va actualitzar i superar la dispersió normativa de l’anterior regulació alho-
ra que també es va unificar el procediment.153 En l’evolució normativa del procediment concursal cal esmentar du-
es reformes recents de la LC, que han estat condicionades per una doble causa: la situació econòmica que viu el 
país a partir del 2008 i perquè algunes de les previsions de la Llei de 2003 es revelen com inadequades o inefica-
ces. Les reformes, una al 2009 i una altra al 2011, van en la línia de la simplificació i pretenen un procediment 
concursal menys costós, més àgil i més eficient en els seus resultats.154 

A grans trets cal apuntar que el procediment d’insolvència es denomina concurs de creditors, si bé aquest pot re-
soldre’s en formes equivalents a les esmentades: el conveni, considerat pel legislador com la solució normal del 
concurs, i la liquidació, equivalents a la suspensió de pagaments i a la fallida empresarial, respectivament.155 
L’aplicació del procediment concursal espanyol mostra alguns trets característics, en algunes ocasions no 
exempts de crítiques, com ara que: 

 Majoritàriament els concursos són voluntaris (95,5%).156 Aquesta circumstància està provocada pel propi 
procediment concursal que estableix l’obligatorietat de la sol·licitud del concurs de les persones físiques o ju-
rídiques quan no poden complir regularment amb les obligacions econòmiques contretes i per la possibilitat 
que la sol·licitud voluntària suposa per mantenir la titularitat en la gestió del patrimoni i de l’activitat empresa-
rial.157 

                                                        
153 Llei orgànica 8/2003, de 9 de juliol, per a la reforma concursal, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial (BOE núm. 

164, de 10.07.2003) i Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal (BOE núm. 164, de 10.07.2003). En el marc legislatiu espanyol anterior a 2003 els processos 
d’insolvència es regien per les disposicions relatives a la fallida i la suspensió de pagaments dels codis de comerç de 1829 i 1885 i per la Llei de suspensió 
de pagaments de 1922. Fins aleshores el procediment d’insolvència es “compon per cossos normatius dispersos, arcaics i confusos que no corresponen a 
la realitat econòmica” (Carrau en presentació de l’Informe de Cerdà i Sancho 2001:7). Per aquest motiu cal destacar la rellevància de la reforma del 2003 i 
les seves immediates modificacions, el 2009 i 2011.  
154 Així, el Reial decret llei 3/2009, de 27 de març, de mesures urgents en matèria tributària, financera i concursal enfront l’evolució de la situació econò-

mica, regula una reforma centrada en tres objectius: (i) facilitar el refinançament de les empreses que travessen dificultats financeres, independentment del 
procediment concursal, que no faci ineludible una situació d’insolvència, (ii) agilitzar els tràmits processals, mirant de reduir els costos de la tramitació, (iii) 
millorar la posició jurídica dels treballadors/ores d’empreses concursades que es vegin afectades per procediments col·lectius. BOE núm. 78, de 
31.03.2009. 
La Llei 38/2011, de 10 d’octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, que va entrar completament en vigor l’1 de gener de 2012, toca 
aspectes tan importants com els processos preconcursals, els privilegis al nou capital, l’Administració concursal i el seu règim de responsabilitat. També 
realitza una revisió important del procediment abreviat i del sistema de recursos. BOE núm. 245, de 11.11.2011. 
155 Val a dir que el procediment és únic, tot i que existeixen dues variants: un concurs ordinari i un d'abreujat que és una versió simplificada per a les em-

preses petites, però també s'aplica en altres supòsits. El procediment abreujat també s'aplica a empreses en les quals els actius i passius estimats no su-
peren els 5 milions d'euros i tenen menys de 50 creditors; quan existeix una proposta anticipada de conveni; i quan en la sol·licitud es presenta una pro-
posta de liquidació de l'empresa mitjançant la venda. 
156 INE, Estadística del procediment concursal amb dades del primer trimestre 2013. S’han presentat 2.854 concursos (567 a Catalunya) i 2.727 són vo-

luntaris.  
157 La situació d’insolvència que dóna origen al procediment es concep com l’estat patrimonial del deutor que no pot complir regularment les seves obliga-

cions econòmiques i, cas que es doni, el deutor té l’obligació de sol·licitar la declaració de concurs (si no es considerarà negligent i pot comportar sancions 
inclús contra el patrimoni personal). A aquest fet s’afegeix que mitjançant el terme "regularment" el legislador pretén posar fre a la possibilitat que el credi-

http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/10/pdfs/A26901-26905.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13813
http://www.boe.es/boe/dias/2009/.../BOE-A-2009-5311.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/.../BOE-A-2009-5311.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/portaljuridic/02%20-%20Actualitat/Documents/BOE%2038%202011.pdf
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 L’acceptació social del procés és negativa. Tot i la defensa en el discurs acadèmic d’aquesta figura con-
ceptual, s’ha constatat que a nivell social aquest procediment no està molt ben vist. Un dels motius és que es 
produeix una pèrdua de la confiança dels creditors en una possible solució de la situació econòmica, fet que, 
entre d’altres, es tradueix en dificultats més grans d’accés al crèdit. Altrament, es produeix una estigmatitza-
ció del deutor.158 

 La suspensió dels crèdits garantits, però no dels crèdits amb garantia real i dels crèdits salarials. In-
dubtablement la declaració del concurs de creditors produeix efectes sobre els deutors i sobre els creditors. Al 
llarg de tot el procediment concursal existeix una suspensió automàtica de tots els crèdits no garantits, de tal 
forma que no es pot iniciar cap acció legal per al cobrament d’aquests deutes, se suspenen les execucions en 
curs, la meritació d’interessos, excepte en el cas de crèdits amb garantia real i els crèdits salarials, i es limiten 
les possibilitats de compensació de deutes. Tanmateix, per als particulars que siguin insolvents el concurs no 
suposa la suspensió de l’execució hipotecària del seu habitatge habitual, actiu generalment únic i fonamental 
en la seva massa activa. 

 La liquidació empresarial és el resultat prioritari. Els concursos tenen una doble finalitat atès que, d’una 
part, pretenen la satisfacció dels creditors i, de l’altra, protegir el interès general i els interessos del deutor, en 
tant que cerquen la supervivència d’empreses per evitar veure-les abocades a desaparèixer. Però, malgrat la 
voluntat legislativa de suport a les empreses, la realitat és que la majoria de les ocasions els concursos tenen 
com a resultat la liquidació dels projectes empresarials. Així, ho constata Alba (2012) quan fa una anàlisi so-
bre els nou anys de vigència de la LC i quantifica aquest resultat en el 93% dels concursos. En aquesta línia, 
Muñoz (2011) exposa els seus dubtes sobre el compliment de la finalitat del concurs (veure els creditors ordi-
naris satisfets i evitar la liquidació de les empreses) i preveu que serà una missió difícil d’assolir, inclús amb la 
nova reforma introduïda amb la Llei 38/2011.  

L’explicació al predomini de les liquidacions sembla ser multicausal. Per a Muñoz (2011, p.1) es desconeix la 
causa, si bé “es parla que s’acudeix tard i malament a l’empara del procediment concursal (quan l’existència 
de béns i drets és escassa o inexistent), del desinterès de l’administració concursal (que en molts casos an-
teposa el seu interès particular a l’interès del concurs, això és, prima el cobrament dels seus aranzels que, 
per cert, segueixen sense ser actualitzats i redactats d’acord a la realitat econòmica actual) o de la inoperàn-
cia dels jutjats mercantils, que entre el desconeixements d’uns i la manca de mitjans en quasi tots, provoca 
que la major part de les empreses declarades en concurs de creditors siguin finalment liquidades”. Mentre 
que d’altres autors indiquen que, tal i com s’exposa al preàmbul de la Llei 38/2011, la finalitat essencial del 
concurs és la satisfacció de creditors, fet que imposa una prelació jeràrquica en els objectius esmentats.  

 Poc ús del procediment concursal a Espanya. Tal i com assenyala el Butlletí econòmic del Banc 
d’Espanya (Banco de España, 2012, p.27) des de l’inici de la crisi econòmica el nombre de concursos a Es-
panya ha augmentat significativament, però la taxa continua sent baixa, amb una ràtio molt per sota del que 
s’observa en la majoria de les economies desenvolupades “per exemple, mentre que a Espanya va haver al 
voltant de 15 concursos per cada 10.000 empreses el 2010, a Japó va haver 88; a Alemanya, 89; a Estats 
Units, 98; al Regne Unit, 137 i a França, 217”. 

Les alternatives al concurs són les renegociacions privades entre deutors i creditors i l’execució hipotecària 
(cas que hi hagi préstecs amb garantia hipotecària). En relació al poc ús del concurs la teoria més estesa i 
defensada en l’esmentat Informe es basa en què les petites empreses i els empresaris individuals amb pro-
blemes d’insolvència tenen incentius més grans en utilitzar les renegociacions privades en comptes de 
sol·licitar el concurs de creditors perquè s’eviten fer front als pagaments amb el patrimoni personal, s’eviten 
alguns costos que ocasiona el concurs (pagament d’advocats, administradors concursals, etc.) i la possible 
publicitat adversa.  

Com ja s’ha dit, una alternativa al concurs molt utilitzada és l’execució hipotecària dels béns de l’empresa (en 
el cas dels préstecs amb garantia hipotecària) perquè la durada mitjana dels processos és inferior (entre 7-9 
mesos en front dels 31-36 mesos el 2009 per als concursos) i perquè té un procés acotat i estandaritzat. Un 
altre argument destaca que els creditors amb crèdits garantits per actius de l’empresa (incloses les garanties 

                                                                                                                                                                                        
tor sol·liciti la declaració de concurs (Beltran, 2007), en tant que aleshores li serà més difícil demostrar aquesta situació (la càrrega probatòria recau en la 
figura que sol·licita la declaració de concurs). Igualment, el grau d'autonomia de l'empresa concursada depèn de qui sol·licita el concurs. Si és la pròpia 
companyia (concurs voluntari) aquesta pot continuar gestionant el seu patrimoni i l'activitat comercial, tot i que les operacions són supervisades per l'admi-
nistrador judicial. Per contra, si la sol·liciten els creditors (concurs necessari), els directius són rellevats de les seves funcions i l'administrador és qui porta 
a terme la gestió de l'empresa. Per tant, és de suposar que tant les persones físiques com les jurídiques s’avancin per mantenir la titularitat. 
158 La no acceptació social del concurs constitueix un problema anterior a la LC. Cerdá i Sancho, ja al 2001 verifiquen que cal superar i evitar la presump-

ció que s’ha actuat fraudulentament, si bé ells mateixos constaten que és indubtable que hi ha insolvències provocades intencionadament o que deriven 
d’una actuació negligent. Per aquest motiu els autors proposen una classificació de les causes que condicionen el concurs, proposta que recull la LC en la 
seva qualificació dels concursos com fortuïts o culpables.    
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hipotecàries) dins del procediment concursal experimenten una dilució en els seus drets de cobrament, dilució 
que no es dóna si els creditors exerceixen el cobrament fora d’aquest àmbit.  

Recentment la Llei 14/2013 introdueix un nou article a la Llei 22/2003 concursal, amb la intenció de regular un 
mecanisme de negociació extrajudicial dels deutes dels empresaris, ja siguin persones físiques o jurídiques, a 
l’objecte de garantir que el fracàs no causi empobriment. En aquest procediment les persones en situació 
d’insolvència i un balanç que no superi els 5 milions d’euros poden sol·licitar que intervingui un mediador concur-
sal. En aquest procés extrajudicial intervenen els registradors mercantils o els notaris amb una doble funció: la 
designació d’un professional idoni i independent que impulsi l’avinença i l’acompliment dels requisits de publicació 
i publicitat registral. El negociador ha de proposar un pla de refinançament dels pagaments o de les cessions de 
béns per al pagaments dels deutes que les parts han de debatre i acordar. 

Entre les possibilitats de negociació dels deutes previstos a la Llei s’inclouen pactes de quitances com a màxim 
del 25% dels crèdits i una moratòria en el temps d’espera de fins a 3 anys. A aquestes restriccions cal afegir que 
perquè s’accepti hauran de votar a favor els creditors titulars de al menys el 60% del passiu, excepte en el cas de 
cessió de béns, que exigeix al menys el 75% i el consentiment de tots els creditors amb garantia real sobre els 
béns. Cas que no s’arribi a assolir aquest acord extrajudicial per part dels creditors o per l’incompliment del pla de 
pagaments acordat, el mediador instarà el concurs. En aquest cas s’anomena concurs consecutiu i consta 
d’algunes especificitats diferents al concurs de creditors habitual. 

Tot i això, ja es declari la liquidació com a resultat del procediment d’insolvència o s’utilitzin altres vies alternatives 
que acabin amb el tancament del negoci, és obvi que el fracàs dels projectes emprenedors té altres repercussi-
ons. Entre elles són especialment significatives les de caràcter personal o social, principalment focalitzades en els 
treballadors/ores del negoci liquidat, en l’entorn familiar (especialment quan es tracta d’empreses de responsabili-
tat il·limitada), en els clients i en els proveïdors afectats, etc. En el vessant més econòmic destaquen les pèrdues 
en la recaptació de l’Estat, la pèrdua de competitivitat de les empreses, l’afectació al teixit empresarial, l’increment 
de la taxa d’atur, l’increment de la morositat de les entitats financeres (que pot repercutir en restriccions de crèdit 
posteriors), entre d’altres.  

Al marge dels efectes relacionats directament amb el fracàs, cal afegir altres costos indirectes que provoca el pro-
cés, com els costos legals o les pèrdues que pot ocasionar si l’entitat que fracassa cotitza en un mercat financer 
(atès que aleshores hi ha un cost afegit sobre els inversors o accionistes).  

D’altra banda, tal i com assenyala l’Informe GEM Catalunya 2012 “la destrucció emprenedora és especialment 
negativa des d’una perspectiva d’optimització del capital humà, ja que la majoria dels exemprenedors tenen greus 
problemes de reinserció al mercat laboral, especialment en el cas dels segments de la població més vulnerables 
(dones i joves)” (Vaillant, dir., Guallarte, Lafuente et al., 2013). La situació és especialment preocupant ja que, 
com es mostra a l’Informe GEM any rere any, la majoria dels emprenedors abandonen una ocupació prèvia per 
dedicar-se a l’activitat emprenedora. I en el context laboral actual, l’activitat emprenedora pot representar per a 
molts una via sense retorn al mercat de treball, la qual cosa els obliga en certa forma a entrar en processos 
d’espiral emprenedora (reiteració emprenedora) o a la inactivitat laboral. Val a dir que a més hi ha unes conse-
qüències psicològiques i sociològiques per a les persones emprenedores, en especial quan aquests fracassos 
originen persones aturades de llarga durada per la incapacitat d’iniciar un nou projecte, a més de l’estigmatització 
anteriorment esmentada. 

4.3.3. Reemprendre: una segona oportunitat emprenedora enfront el fra-
càs  

Els estudis sobre les possibilitats de reemprendre desprès d’un procés de fracàs empresarial suggereixen que les 
persones emprenedores que han fracassat aprenen dels seus errors i, per regla general, tenen més èxit la segona 
vegada que endeguen un projecte.  

Una visió similar és la que domina en el discurs europeu sobre emprenedoria. Així es va constatar en la presenta-
ció el desembre de 2012 de les futures reformes de les normes europees d’insolvència transfronterera, quan el 
comissari d’Indústria i emprenedoria de la Comissió Europea Antoni Tajani, va assenyalar que: «els estudis mos-
tren que les empreses que tornen a començar tenen més èxit i una supervivència més gran que la mitjana de les 
empreses que comencen: creixen més ràpidament i donen més ocupació. En conseqüència, el fracàs d’una per-
sona emprenedora no ha de resultar una “condemna a mort” que prohibeixi qualsevol activitat empresarial futura, 
sinó que s’ha de considerar com una oportunitat per aprendre i millorar, un punt de vista que ja s’accepta avui 
com la base dels avenços en la investigació científica”.  
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La preocupació sobre aquestes qüestions en l’àmbit europeu té el seu reflex en un debat intens en la darrera dè-
cada. La Comissió va començar el 2001 a estudiar la necessitat d’una nova política per fer front al problema de 
les empreses en situació de crisi, els efectes negatius de les fallida i el suport al procés de reemprendre. Les me-
sures que es proposen són diverses: la creació de sistemes d’alerta primerencs, la simplificació procedimental, les 
solucions extrajudicials, el foment d’una cultura de segona oportunitat per tal d’evitar l’estigmatització del fracàs i 
la creació d’un entorn empresarial comunitari més favorable, entre d’altres.159  

Amb tot, el fracàs i la seva estigmatització estan presents en l’entorn empresarial, en el marc legal i també en el 
comportament cultural i social europeu, si bé s’observen diferències entre els països.160 Tot i això, en l’Informe En-
terpreneurship at a glance 2013 l’OCDE posa de manifest que en la gran majoria dels 33 països de l’anàlisi els 
adults enquestats creuen que les persones emprenedores que han tingut una fallida han de tenir una "segona 
oportunitat ". “La relació és del voltant o per sobre de 90% al Brasil, Xina, Grècia, Irlanda, Corea, Espanya i Suè-
cia, i supera el 80% en diversos altres països, entre ells la Federació de Rússia i els Estats Units. Comparant 
aquestes respostes amb les del 2012 [...] suggereix que en alguns països les actituds positives en relació amb 
una "segona oportunitat", podrien haver estat reforçades per la recent crisi financera, és a dir, les persones mos-
tren més simpatia per les dificultats que enfronten els empresaris.” (OCDE, 2013, p. 84). 

Tanmateix reemprendre no és fàcil i moltes vegades es configura com un camí d’obstacles difícils de superar. Per 
tant, en línia amb el debat europeu, en el compromís amb el foment de l’emprenedoria de segona oportunitat és 
essencial un canvi d'actituds envers el risc i el fracàs com també promoure mesures preventives, fet que requereix 
de l'ajuda d'un conjunt d'actuacions que afavoreixin el marc legal i social per a les iniciatives emprenedores.  

En primer lloc les anàlisis mostren la necessitat de millorar els procediments de fallida. En moltes ocasions les 
persones que han vist fracassat un projecte emprenedor previ poden “arrossegar” deutes contrets en aquests ne-
gocis o una significativa pèrdua patrimonial que impedeixi noves inversions. En el procediment concursal espa-
nyol, tal com s’ha esmentat, l’activitat de liquidació és d’execució universal sobre els béns del deutor, ja que el 

                                                        
159 En aquesta línia destaquen alguns documents: 

 L’Informe final dels experts del Projecte del procediment best sobre reestructuració, fallida i nou començament el 2002 que planteja el debat sobre la re-
lació dels sistemes d’alerta primerenca mitjançant la implementació d’assessorament intern, d'informació externa i interna i de cursos de formació. A 
més, recomana la simplificació dels procediments existents per tal de facilitar l’accés a processos de reestructuració i planteja la possibilitat de fer ús de 
la mediació d’experts, com alternativa al procés concursal.  

 La Comunicació al Consell, al Parlament Europeu, Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions “Implementació del Programa comuni-
tari de Lisboa. Una política moderna de la pime per al creixement i l’ocupació” (COM (2005) 551 final) , renova el compromís comunitari per crear un en-
torn empresarial més favorable. En aquesta línia proposa iniciatives per fer front als efectes negatius del fracàs empresarial i la possibilitat de millorar els 
procediments de fallida.  

 La Comunicació de la Comissió “Superar l’estigma del fracàs empresarial- per una política que ofereixi una segona oportunitat” (2007) convida els estats 
membres a actuar per reduir el fracàs empresarial mitjançant un suport precoç a les empreses per tal de reduir el nombre d’insolvències i amb un proce-
diment que contingui una opció efectiva cap a la reestructuració i el reflotament d’empreses en lloc de centrar-se en la liquidació (Comunicació de la 
Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, de 5 d’octubre de 2007, «Superar l’estigma 
del fracàs empresarial - per una política que ofereixi una segona oportunitat. Execució de l’Associació per al Creixement i l’Ocupació de Lisboa» [COM 
(2007) 584 final - no publicada en el Diari Oficial]. 

 La Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions  “Pensar primer a petita 
escala, A small Business Act for Europe: iniciativa en favor de les petites empreses” (2008) proposa donar suport a les persones emprenedores que vul-
guin iniciar una activitat desprès d’una declaració de fallida o un conveni. La Comissió proposa el desenvolupament d’una política de segona oportunitat. 
(COM (2008) 394 final) 

 L’Informe Prevenció de la insolvència, simplificació dels procediments de suport per un nou començament (2011) emès per un grup d’experts dels estats 
membres recomana prioritzar alguns aspectes com: la prevenció, el període posterior a la insolvència, la segona oportunitat, els acords extrajudicials i 
els procediments alternatius de reorganització per a les petites empreses.  

 La Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell i al Comitè Econòmic i Social Europeu “Nou enfocament europeu enfront la insolvència 
i el fracàs empresarial (COM (2012) 742 final) que proposa crear un entorn més propici per emprendre novament. Amb aquest objectiu determina algu-
nes mesures sobre les legislacions d’insolvència on caldria fer una aproximació i planteja les necessitats especials de les pimes per promoure la segona 
oportunitat. Aquesta Comunicació ha estat dictaminada pel Comitè Econòmic i Social Europeu (Dictamen sobre la Comunicació de la Comissió al Par-
lament Europeu, al Consell i Comitè Econòmic i Social Europeu “Nou enfocament europeu enfront la insolvència i el fracàs empresarial» [COM (2012) 
742 final] i sobre la Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1346/2000 sobre procedi-
ments d’insolvència [COM (2012) 744 final — 2012/0360 (COD)] DOUE C 271, de 19.9.2013) 

 El Pla d’acció sobre l’emprenedoria 2020. Rellançament de l’esperit emprenedor a Europa (2013) es basa en tres pilars: desenvolupar l’educació i la 
formació empresarial, crear un marc o entorn favorable per al desenvolupament dels negocis i propiciar l’emprenedoria de certs col·lectius. 
(Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions “Pla d’acció sobre l’emprenedoria 
2020: rellançar l’esperit emprenedor a Europa” COM (2012) 795 final). 

160 Segons les dades del Flash Eurobarometer núm. 354 (TNS Opinion & Social, 2012, p.150), el 82% dels ciutadans enquestats afirma que cal donar una 

segona oportunitat a les persones que han tingut un fracàs empresarial. Tot i això, l’Informe constata que hi ha diferències notòries entre els països: “en 
tres estats membres, almenys el 90% dels enquestats coincideixen que a les persones que van iniciar el seu propi negoci i van fracassar se’ls ha de donar 
una segona oportunitat: Grècia (91%), Irlanda (90%) i Espanya (90%); però en l'altre extrem de l'espectre, menys del 70% dels enquestats estan d'acord 
amb això a Eslovènia (60%) i Hongria (69%). El rang dels resultats fora de la UE és similar a les dades de la UE, amb un 94% dels enquestats a favor al 
Brasil i del 62% al Japó”. A més, tot i aquesta valoració més o menys positiva vers les segones oportunitats, a la pràctica els clients i les entitats financeres 
es mostren reticents a l’hora de fer comandes i invertir, reflectint una estigmatització més o menys intensa segons el país del fracàs empresarial. El perquè 
d’aquesta diferència entre els països de les concepcions i les conseqüències del fracàs és multicausal. A grans trets, el debat sobre el tema presenta cau-
ses diverses com: la disparitat entre les legislacions nacionals sobre la insolvència, la disposició de procediments extrajudicials dels litigis, l’existència de 
procediments de fallida llargs i costosos o de resolució ràpida, les diferències entre la possibilitat d’extinció dels deutes en el moment de la liquidació o 
l’exposició a llargs terminis d’amortització dels deutes, la distinció clara i pública en el procediment de les fallides per causes fraudulentes o negligents i les 
no-fraudulentes, l’aplicació de penalitzacions a les persones amb fallides prèvies (limitacions del crèdit, no accés a subvencions, etc), així com les diferèn-
cies culturals i socials vers el fracàs en general. Per tant, l’existència d’unes o altres variables i la seva interacció en un país es tradueix en la no discrimi-
nació de les persones emprenedores que han fracassat, permetent una segona oportunitat, o per contra, en la limitació de les seves possibilitats per re-
emprendre i l’estigmatització del fracàs empresarial.  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme2chance/doc/failure_final_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0551:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0551:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0584:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0584:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0584:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0584:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0742:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0742:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0055:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0055:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0055:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0055:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:ES:PDF
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principal interès que s’ha de tutelar és el de les persones creditores. En resultar el patrimoni de les persones físi-
ques en la majoria de les ocasions insuficient, s’aboca a una situació procedimental inacabada, que queda en 
suspens a l’espera que el deutor tingui millor fortuna i satisfaci els seus creditors amb el patrimoni “futur” en els 
termes de l’article 1911 del Codi Civil (en les societats jurídiques de la liquidació, la societat s’extingeix i amb ella 
els deutes pendents). Aquesta situació no és comuna en els països del nostre entorn econòmic (EUA, França, 
Regne Unit o Alemanya) on es permet l’alliberament del passiu pendent al deutor (fresh start).161 Val a dir que la 
Llei 14/2003 de suport als emprenedors i la seva internacionalització crea una nova figura mercantil, l’emprenedor 
de responsabilitat limitada, mitjançant el qual la responsabilitat derivada dels seus deutes empresarials no afecta-
rà determinats béns, concretament el seu habitatge, quan el seu valor sigui inferior a 300.000 euros.162 Malgrat 
aquest objectiu la norma estableix que la manca d’afectació de l’habitatge no s’aplica en el cas de deutes amb la 
Hisenda pública o amb la Seguretat Social, si bé en aquests casos es preveu la dilació en l’execució dels embar-
gaments de l’habitatge. Tot i així, en moltes ocasions els empresaris individuals tenen l’habitatge com a garantia 
dels crèdits bancaris per iniciar l’activitat, fet que buidaria de contingut la limitació de responsabilitat. 

Una segona línia d’acció sobre els procediments de fallida se situa en discernir i diferenciar entre les fallides no 
fraudulentes i les fallides que sí que ho són. Val a dir que en moltes ocasions el fracàs empresarial no es deu a la 
incompetència dels empresaris sinó a circumstàncies externes, i la legislació i els programes de suport així ho han 
de reconèixer, perquè el reconeixement sistemàtic de les fallides no fraudulentes és essencial per reduir l’estigma 
de la fallida.163  

Aquest no és el cas d’Espanya on hi ha procediments de liquidació independents per a les empreses de liquidació 
quan s’ha comés frau, si bé el problema sorgeix perquè socialment no es fa una distinció clara entre unes i altres 
causes. En aquest punt, cal afegir que a Espanya l’erosió de la reputació de l’empresa i l’estigmatització de la fa-
llida ja es produeix en el moment de la sol·licitud del concurs i, més específicament, en la publicitat requerida pel 
procés (p.e. menció del nom de la fallida en una llista especial de la competència comercial, la publicació en diaris 
locals o nacionals, etc.).  

Per evitar que una possible estigmatització desincentivi les empreses per resoldre els problemes al més ràpid 
possible, la CE proposa fer més esforços per comunicar l'existència i els beneficis dels acords extrajudicials entre 
els empresaris i potenciar la creació d'incentius perquè l'empresari cerqui la reestructuració financera tan aviat 
com sigui possible. Aquest sistema pretén conduir a un millor resultat per a totes les parts afectades en el procés 
judicial, reduir la imatge negativa d'un empresari en fallida (o un empresari en dificultats) i augmentar la voluntat 
dels empresaris en una crisi (financera) per acceptar l'ajuda i prendre les accions necessàries.  

Altres actuacions han de dirigir-se a fomentar el suport cultural a l'emprenedoria, en tant que s'ha comprovat que 
existeix un vincle entre el suport cultural (p.e. mitjançant campanyes de promoció, xerrades, publicitat de bones 
pràctiques en emprenedoria, etc.) i el nivell d'activitat empresarial a la UE. En aquest aspecte cal que la imatge 
pública de l'emprenedoria millori, que s'accepti que el fracàs empresarial constitueix el punt de partida d'un nou 
inici i evitar l'estigmatització de les persones que han patit una fallida empresarial.  

A Espanya el foment de la cultura emprenedora encara mostra una trajectòria incipient. Amb tot, hi ha plataformes 
com la gestionada per l’Associació Espanyola d’Agències de Desenvolupament Regional (ADR’s)164 que 
s’organitzen per sensibilitzar socialment en favor de les segones oportunitats empresarials. Així, part dels progra-
mes que desenvolupen tenen la intenció d’evitar l’estigmatització del fracàs, perquè tal i com assenyala la CE, 
aquesta situació és una de les raons per les quals moltes petites empreses amb dificultats financeres oculten els 
seus problemes fins que és massa tard.  

Reemprendre: les dificultats per endegar nous projectes 

                                                        
161 El Butlletí econòmic del Banc d’Espanya (2012) indica que el fresh start  “consisteix a cancel·lar els deutes que no han pogut ser liquidats durant el 

concurs, ja sigui immediatament desprès de la conclusió o desprès d’un període en el qual el deutor ha de satisfer els pagaments acordats. Aquesta provi-
sió no només s’aplica a llars, sinó també a persones físiques amb activitat empresarial, com autònoms, caps d’empreses amb responsabilitat il·limitada i 
societats petites amb responsabilitat limitada amb socis que van haver de oferir garanties personals per obtenir crèdit.”  
162 En el cas d’habitatges situats en poblacions amb més d’un milió d’habitants, s’aplicarà un coeficient de l’1,5 (valorat conforme a allò disposat en la ba-

se imposable de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en el moment de la inscripció al Registre Mercantil). Les persones 
empresàries són lliures de constituir-se en aquesta nova figura d’emprenedores de responsabilitat limitada, però si ho fan hauran de complir les obligaci-
ons establertes al nou marc jurídic, com la inscripció i publicitat a través del Registre Mercantil i el Registre de la Propietat. D’altra banda, la cobertura 
s’ofereix per a deutes que sorgeixin desprès de la publicitat registral esmentada. 
163 Tanmateix la pròpia CE reconeix que el concepte de fallida per causes fraudulentes o no fraudulentes, no es percep de manera uniforme en els països, 

tant pel que fa a les definicions legals aplicables com les d’ús comú. En nombrosos estats, la legislació relativa a la fallida tracta tots els casos d’igual ma-
nera sense tenir en compte si la fallida ha estat fraudulenta o no. (Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, el Consell, al Comitè Econòmic i So-
cial Europeu i al Comitè de les Regions Superar l’estigma del fracaso empresarial – per una política que ofereixi una segona oportunitat, COM (2007) 584 
final). 
164 L’Associació Espanyola d’Agències de Desenvolupament Regional es compon d’organismes autonòmics amb competències en matèria de desenvolu-

pament regional (a Catalunya participa ACCIÓ). Desenvolupen el Programa Reemprendre, que s’articula en 4 eixos (sensibilització sobre la persona re-
emprenedora i eliminació dels estigmes de fracàs; disseny d’un pla de formació i recapacitació; creació d’un banc d’idees empresarials i propostes de mo-
dificació de la normativa) que té com objectiu donar una 'Segona Oportunitat' a persones empresàries i emprenedores amb projectes previs fallits.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0584es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0584es01.pdf
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En les compareixences celebrades durant l’elaboració d’aquest Informe es constata que reemprendre no és una tasca 
fàcil, doncs el procés està molt marcat per les actituds socials i culturals vers el fracàs, és a dir per l’estigmatització de 
l’emprenedor, i per les seqüeles econòmiques derivades de fracàs previ que perduren en deutes contrets aleshores o 
per una significativa pèrdua patrimonial que impedeixen noves inversions.      

Juan Longay. Servei d’Emprenedoria del Departament d’Empresa i Ocupació165 

Per part de l’Administració hi ha una mancança de serveis d’acompanyament a les persones que fracassen per tal que 
es puguin reeixir i per millorar la cultura del fracàs. Aquí la persona que fracassa està molt estigmatitzada, i el que s’ha 
de fer és aprofitar l’experiència prèvia com una experiència valuosa, com succeeix al Regne Unit i als EUA. D’altra 
banda, en les fallides empresarials dels i de les autònomes s’ha de tenir en compte el tema de la separació del patri-
moni personal com l’habitatge, que generalment aporten a la seva activitat, dins del marc de les responsabilitats eco-
nòmiques exigibles. Amb la intenció de cercar solucions a aquesta situació es pot revisar la figura de l’autònom francès.  

Albert Colomer. Emprenedor. Àngel inversor i fundador i director de la Fundació Privada per a la Promoció de 

l’Autoocupació de Catalunya - CP’AC166 

En el nostre entorn és difícil emprendre de manera successiva si no es té èxit en cada empresa. No hi ha capacitat de 
posar-se en marxa, un cop s’ha fet fallida, tancant una empresa per motius econòmics, perquè aquí no s’apliquen els 
sistemes legals d’altres països com els EUA, que permet que si algú cau pugui tornar a començar. En aquesta normati-
va es preveu que les empreses en el país nord-americà amb problemes financers puguin reorganitzar-se sota la pro-
tecció de la llei, mentre que aquí es mantenen els deutes a títol personal de tal forma que és difícil endegar nous pro-
jectes.  

Aquesta situació provoca que mica en mica es perdi el teixit empresarial de Catalunya, on cal gestionar el capital em-
presarial individual i col·lectiu que es té avui en dia i lluitar per no perdre’l. Una de les possibilitats que impedeix aques-
ta pèrdua i que facilita el procés emprenedor es deriva de la transmissió d’empreses, mitjançant el qual en la majoria 
dels casos les persones emprenedores redueixen els costos d’inici d’activitat. Entre les propostes possibles el Centre 
de Reempresa de Catalunya treballa per aconseguir crear un mercat per a la compravenda d’empreses i negocis petits 
(p.e. de propietaris/àries que es jubilen). L’objectiu és promocionar, fomentar i facilitar la venda d’empreses ja creades 
com un mitjà de supervivència del teixit empresarial actual i futur del país.  

Amb tot, l'emprenedor que crea una segona empresa s'enfronta a dificultats psicològiques, tècniques i financeres. 
Per poder superar-les cal que a les persones emprenedores se'ls ofereixi formació i assessorament. En aquesta 
línia els programes Reinicia’t, que vam finalitzar la seva activitat a finals del 2011, i Reempresa (desenvolupats a 
Catalunya) constitueixen dues formes d’ajuda per reemprendre.  

Així i tot, no hi ha dubte que una de les mesures que més afavoreix la possibilitat de reemprendre és l'accés al fi-
nançament extern. Tal com ja s'ha esmentat en diverses ocasions, la manca de recursos econòmics té efectes 
molt dissuasoris en el moment inicial de creació d'una empresa i pot ocasionar greus dificultats a les empreses en 
els moments de creixement i consolidació. En aquest sentit en l’àmbit europeu es proposa l'ús d'eines que pro-
moguin l'alerta ràpida, que es faciliti el suport i l'assessorament d'experts, alhora que es planteja la possibilitat d'o-
ferir un finançament addicional a aquestes empreses per superar la crisi i l'impuls de la reestructuració per evitar 
les fallides de les empreses amb dificultats. Tanmateix, cal tenir en compte que l’opció de remprendre no sempre 
suposa iniciar un negoci de zero, sinó que les oportunitats poden procedir d’una compra o traspàs de negoci, 
d’una franquícia o la reactivació d’un negoci anterior.167 

  

                                                        
165 Compareixença celebrada el dia 19 de juny 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
166 Compareixença celebrada el dia 16 d’octubre 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
167 L’opció del traspàs és en moltes ocasions l’opció escollida per persones emprenedores de certa edat i amb experiència laboral prèvia, bé sigui perquè 

han estat expulsats del mercat laboral o perquè suposa una culminació de la seva trajectòria professional. L’Informe GEM Catalunya 2012 (Vaillant, dir., 
Guallarte, Lafuente et al., 2013) constata que aquests nous perfils estan fent pujar la mitjana d’edat de l’emprenedoria, fet que fa posar en dubte les mesu-
res adreçades preferentment a persones emprenedores joves. 
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5. EDUCACIÓ EMPRENEDORA 

Un dels debats polítics, acadèmics i socials més candents a l’entorn de l’emprenedoria és si aquesta es pot “en-
senyar” o, contràriament, té a veure amb un conjunt de predisposicions de caràcter individual que alguns alumnes 
tenen i d’altres no. Els resultats de la recerca suggereixen que l’orientació emprenedora està relacionada amb de-
terminades característiques de la personalitat dels individus i que, al mateix temps, moltes habilitats es poden en-
senyar i entrenar des de l’acció educativa. 

De la mateixa manera, la resposta a la pregunta sobre la mesura amb què l’educació emprenedora fomenta 
l’esperit emprenedor és complexa, atès que la diversitat de definicions sobre què ha de ser l’emprenedoria condi-
ciona d’entrada no només l’amplitud del públic objectiu a qui adreçar l’acció educativa (alumnat específic vs. tot 
l’alumnat), sinó també el nivell d’adequació de les accions a les necessitats i els resultats previstos (capacitació 
de les persones, pressa de consciència de les dificultats i abandonament de la idea d’emprendre, etc.). 

Bona prova de la complexitat a l’entorn de l’educació emprenedora és la diversitat de models d’incorporació de 
l’emprenedoria en els sistemes educatius arreu del món i dins de cada país, en funció dels territoris i/o dels cen-
tres educatius. Aquesta diversitat de situacions queda recollida en les pàgines següents. Sigui quin sigui el format 
que finalment adopta l’educació emprenedora, però, l’acció educativa és part inalienable del procés d’expansió de 
les iniciatives empresarials que viu el món actual (particularment en els països occidentals), bé sigui com a res-
posta a una necessitat, bé com a factor impulsor de l’anomenat “esperit emprenedor”. 

En aquest capítol s’introdueixen alguns dels debats més rellevants a l’entorn de l’educació emprenedora, comen-
çant per la pluralitat de posicionaments que existeixen a l’hora de definir aquest concepte, de desenvolupar-lo en 
els sistemes educatius i, més concretament, d’incorporar-lo a la dinàmica dels centres i l’aula a través dels pro-
cessos d’ensenyament i aprenentatge. També es fa referència de manera específica a la rellevància que té 
l’educació emprenedora del professorat per al desenvolupament d’un model educatiu emprenedor i, finalment, 
s’elabora una composició de lloc sobre l’estat de l’educació emprenedora segons el nivell educatiu i l’àmbit territo-
rial. 

5.1. Emprenedoria i educació 

5.1.1. Concepte 

Europa té davant seu un conjunt de reptes socioeconòmics de gran abast, derivats del desenvolupament del capi-
talisme i la globalització de l’economia, als quals també se’ls pot fer front a través de l’educació, la innovació i 
l’emprenedoria (Eurydice, 2012). Més concretament, en les condicions socioeconòmiques actuals, un país dinà-
mic i capaç de crear els llocs de treball que es necessiten requereix una població jove preparada i disposada a 
esdevenir emprenedora, és a dir, a iniciar i desenvolupar projectes comercials o socials, o a ser persones innova-
dores en les organitzacions en què treballen. 

D’acord amb el Marc europeu de competències clau, l’emprenedoria fa referència a l’habilitat de les persones per 
convertir les idees en accions. La Comissió Europea ha donat suport a l’emprenedoria durant molt de temps i ha 
ajudat a promoure-la. Concretament, dins de l’agenda d’educació i formació, el nou marc estratègic per a la coo-
peració europea, Educació i Formació 2020, té com a quart objectiu estratègic a llarg termini millorar la creativitat i 
la innovació, incloent l’emprenedoria, a tots els nivells de l’educació i la formació.  

Tanmateix, no existeix una definició unívoca sobre educació emprenedora sinó que les concepcions i -sobretot- 
les pràctiques varien en funció dels països, les regions dels països i els nivells educatius. L’evidència empírica 
posa de manifest que la concepció dominant a l’entorn de l’educació emprenedora ha tingut a veure fins fa ben 
poc amb el desenvolupament de l’anomenat “esperit emprenedor” en la població jove europea, amb l’increment 
del nombre d’iniciatives empresarials, amb el creixement i la innovació de les pimes i, per tant, amb l’increment de 
les oportunitats d’ocupació a mig termini (CE, 2010b). Des del tombant de segle, però, l’espai social de l’educació 
emprenedora experimenta un creixement important fins a incloure aspectes com la formació d’una població més 
innovadora i creativa en qualsevol àmbit professional, vital i cognoscitiu, i el desenvolupament de societats més 
cohesionades a través dels efectes positius que pot generar l’emprenedoria. 

Cada vegada més, es reconeixen els avantatges individuals, socials i econòmics que es deriven de les definicions 
“àmplies” sobre l’educació emprenedora (adquisició de determinades competències transversals) en detriment de 
les definicions “restringides” sobre l’educació per a l’emprenedoria (preparació específica per als negocis) (CE, 
2011a). Així, doncs, l’educació emprenedora es refereix a la capacitació de les persones per transformar les idees 
en accions i inclou aspectes com la creativitat, la innovació, la iniciativa, l’assumpció de riscos i la planificació i 
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gestió de projectes que es puguin aplicar a tots els aspectes de la vida. És en aquest sentit ample que la compe-
tència clau en emprenedoria juga un paper fonamental en l’estratègia europea del 2020, i és en aquest sentit 
també que la transformació de l’educació emprenedora en una realitat pràctica i realista implica el disseny i 
l’articulació d’una agenda complexa a tots els nivells.  

L’impuls a l’esperit emprenedor està cada cop més present en les polítiques de la Unió Europea (UE) i dels seus 
estats membres. La recerca ha posat de manifest el paper fonamental que juga l’educació i, més concretament, el 
professorat en el desenvolupament de l’emprenedoria, però perquè això sigui possible es requereix un canvi radi-
cal en la manera d’entendre l’educació a favor de l’aprenentatge actiu i la provisió d’experiències d’aprenentatge 
fora de l’aula (CE, 2011a). Per tal que l’educació emprenedora esdevingui una realitat a Europa, és fonamental 
entendre els centres educatius, la comunitat educativa, la comunitat local i les parts interessades a nivell regional, 
estatal i europeu (p.e. l’alumnat, el professorat, l’equip directiu, les famílies, el teixit productiu, les associacions 
empresarials, comercials, sindicals i les autoritats educatives) com a parts interrelacionades d’un mateix sistema 
(CE, 2010b), o “ecosistema”. 

L'educació emprenedora: un canvi de paradigma educatiu.168 

Josep Ibars. Secretari del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. 

Maria Batet. Emprenedora i formadora. Valors d’emprendre 

El desenvolupament de l'educació emprenedora implica un canvi de paradigma educatiu i no només la introducció de 
continguts curriculars relacionats amb la creació i l'activitat empresarial. De fet, l'educació emprenedora té dos ves-
sants. D'una banda, l'educació en habilitats i valors que ajudin les persones a donar resposta als reptes i demandes de 
la societat actual, en què predominen les incerteses i, de l'altra, la formació específica en emprenedoria entesa com a 
projecte empresarial.  

La participació de l'alumnat en espais d'educació no formal o en el món de l'associacionisme fomenta el desenvolupa-
ment de l'orientació emprenedora (Josep Ibars), atesa la importància que tenen, entre d'altres qüestions, el treball en 
equip i la planificació d'activitats en aquests espais d’aprenentatge. 

El primer vessant de l'educació emprenedora s'ha d'adreçar al conjunt de l'alumnat des d'edats primerenques i consis-
teix a educar en la "pedagogia de la possibilitat" (Maria Batet); és a dir, en l'entrenament de determinades destreses 
com ara la comunicació, la creativitat, el treball en equip i la planificació. El segon vessant de l'educació emprenedora 
s'ha d'introduir en etapes posteriors de la trajectòria escolar en base a uns esquemes de selectivitat i/o opcionalitat re-
lacionats amb els interessos i el perfil de l'alumnat. 

En qualsevol cas, el canvi de paradigma associat al desenvolupament de l'educació emprenedora requereix a) estruc-
turar el currículum per competències (continguts, actituds i aptituds); b) fomentar determinats valors relacionats amb el 
treball (p.e. responsabilitat i esforç) i l'èxit i el fracàs (p.e. fortalesa i humilitat o "consciència de límit" -Maria Batet); c) 
adaptar l'educació inicial i contínua del professorat, així com els criteris d'accés i selecció a la professió, en base als 
nous reptes socials; i d) introduir canvis en el model d'avaluació per fer-la més sensible a l'orientació emprenedora. 

5.1.2. Sinèrgies 

El desenvolupament i la promoció de l’emprenedoria formen part dels objectius estratègics de les polítiques de la 
UE i els estats membres i han anat adquirint rellevància amb el pas dels anys. La globalització ha suposat també 
un increment de les pressions sobre les economies i els mercats de treball dels països, els quals es veuen inde-
fectiblement abocats a la competitivitat internacional, havent de fomentar la innovació a mesura que s’esgoten els 
marges diferencials dels costos de producció. Com a resposta a aquest escenari, la CE i els estats membres han 
adoptat des de finals dels anys noranta del segle passat un conjunt d’iniciatives i projectes a mig/llarg termini, en-
tre les quals val a destacar el desenvolupament d’un entorn favorable a l’emprenedoria, així com l’extensió de 
l’esperit emprenedor en la població, particularment d’edat jove. L’educació i la formació esdevenen elements clau 
en aquest procés, atès que des de la CE (2010b) es considera que tot l’alumnat hauria de tenir accés a l’educació 
emprenedora a qualsevol nivell educatiu, tant inicial com continu. 

En l’actualitat, els estats membres comparteixen en gran mesura una visió i uns objectius generals a propòsit de 
l’educació emprenedora, la qual s’entén que ha de servir tant per desenvolupar competències generals en les 
persones (p.e. autoconfiança, creativitat, valoració dels riscos i adaptabilitat) com per desenvolupar coneixements 
específics relacionats amb el món de l’empresa. Al mateix temps, allò més freqüent en els estats membres és 
considerar que l’educació emprenedora no s’hauria d’articular a través d’incorporacions curriculars extraordinàries 
(assignatures noves), sinó que s’hauria d’integrar progressivament en el currículum escolar de manera transversal 
a tots els nivells i activitats educatives (CE, 2010b). 

                                                        
168 Compareixença celebrada el dia 2 d'octubre del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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En aquest sentit, la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització estableix que “els currí-
culums d’Educació Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional incorporaran objectius, 
competències, continguts i criteris d’avaluació de la formació orientats al desenvolupament i la consolidació de 
l’esperit emprenedor, a l’adquisició de competències per a la creació i el desenvolupament dels diversos models 
d’empreses i al foment de la igualtat d’oportunitats i del respecte a l’emprenedor i empresari, així com a l’ètica 
empresarial” (article 4). 

FIGURA 15.    Educació emprenedora, coneixements, competències i resultats 

 

Font: elaboració pròpia a partir de CE (2010b, p. 10). 

Tanmateix, el sentit i la mesura dels progressos assolits en l’àmbit del desenvolupament de les estratègies esta-
tals, d’una banda, i en l’àmbit de la implementació de les mesures, de l’altra, és molt variat. Només una minoria de 
països han desenvolupat estratègies de manera coordinada i sobre la base d’un marc prèviament definit amb ob-
jectius i indicadors específics. En general, es pot afirmar que la provisió d’educació emprenedora es fa ad hoc, va-
ria a bastament en quantitat i qualitat, no és tractada de forma sistemàtica en el currículum, i depèn fonamental-
ment de l’entusiasme i el compromís individual d’una part del professorat i dels centres educatius (CE, 2010b). En 
aquest sentit, l’any 2006 la CE considerava que, malgrat l’elevat nombre d’iniciatives sobre educació emprenedo-
ra, la major part d’elles no estava integrada dins una estructura o marc de referència coherent. Alhora, l’any 2007, 
una avaluació dels progressos assolits posava de manifest que a només sis països de la UE l’educació emprene-
dora estava integrada explícitament en el currículum escolar estatal de l’educació secundària, i que els mitjans per 
a la seva implementació (p.e. formació del professorat i materials didàctics) encara necessitaven perfeccionar-se 
(CE, 2010b). 

Dins d’aquest ordre de coses, el professorat i les escoles han jugat i continuen jugant un paper fonamental en la 
implementació de l’educació emprenedora, i reben el suport de l’empresa privada i les organitzacions sense ànim 
de lucre des del punt de vista de la provisió de recursos i experiències pràctiques i reals. Per la seva banda, el 
paper desenvolupat per les autoritats locals, regionals i estatals varia en funció dels països, però tots aquests àm-
bits competencials tenen en principi capacitat per actuar com a promotors i facilitadors de l’educació emprenedo-
ra: la incorporació de l’educació emprenedora en el currículum és necessària, però no suficient (CE, 2010b). 

El moviment des d’un paradigma “additiu”, en què l’educació emprenedora no deixa de ser més que un afegitó ex-
traordinari en el currículum, a un paradigma “integrador” en què l’educació emprenedora és un fet transversal al 
currículum i, per tant, a tots els aspectes de la provisió i la relació educativa, requereix la conjunció sinèrgica  
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d’accions i transformacions impulsades des de fronts diferents (CE, 2010b). Si bé és veritat que l’any 2006 la CE 
advocava per una millor integració dels programes i les activitats emprenedores en el currículum preestablert, dei-
xava la porta oberta a una doble possibilitat: la integració horitzontal, és a dir, l’emprenedoria com a element pre-
sent a totes les assignatures (fonamentalment a l’educació primària i secundària), o la integració vertical, es a dir, 
com a assignatura específica (fonamentalment a l’educació superior) (CE, 2006). 

En l’actualitat, però, es reconeix que: 

“Aconseguir una aproximació més estructurada i sistemàtica de l’educació emprenedora per tal 
d’assegurar el seu desenvolupament a gran escala significa integrar-la dins de l’educació general. Al seu 
torn, això implica algunes adaptacions importants en l’ensenyament i l’aprenentatge. En efecte, moure 
l’educació emprenedora des d’una posició com a “afegitó” extra curricular amb un enfocament “tradicio-
nal” orientat a la pràctica empresarial cap a una posició com a part intrínseca del currículum que inclogui 
una àmplia diversitat de capacitats i competències pot significar poc menys que un canvi de paradigma 
en el sistema educatiu” (CE, 2010b, p. 13). 

En aquest sentit, allò més rellevant pel que fa a aquest canvi de paradigma no és tant què s’ensenya sinó, d’una 
banda, com s’ensenya (p.e. aprenentatge experimental i enfocament constructivista del coneixement) i, de l’altra, 
el context en què l’aprenentatge té lloc (p.e. presència de l’aula en la comunitat local i de la comunitat local en 
l’aula).  

5.2. Situació actual de l’educació emprenedora 

5.2.1. Transformacions en l’espai educatiu emprenedor 

L’interès per l’educació emprenedora està creixent a pràcticament tot el món (Moberg, Vintergaard i Vestergaard, 
2012), sobretot en els països amb una economia basada en la innovació. Tanmateix, es coneix molt poc sobre els 
resultats de l’educació emprenedora, concretament sobre quina tipologia de cursos i continguts produeixen els mi-
llors resultats i quins efectes diferencials generen en l’alumnat. No es disposa de cap metaestudi que contrasti de 
forma esclaridora i sistemàtica la diversitat d’interpretacions a l’entorn d’aquestes qüestions. De la mateixa mane-
ra, es detecta una mancança d’avaluacions basades no només en estudis longitudinals, sinó també en grups de 
control (Moberg et al., 2012) o “experiments socials”.169 

El resultat de tot plegat és que l’educació emprenedora va a la saga dels avenços realitzats en l’àmbit de la inicia-
tiva emprenedora. En aquest sentit, molts dissenys curriculars encara estan basats en assumpcions teòriques que 
divideixen l’emprenedoria en dues esferes separades: d’una banda, la “ciència” de l’emprenedoria i, de l’altra, 
l’“art” de l’emprenedoria (Henry et al., 2005; a Moberg et al., 2012). La primera esfera faria referència als conei-
xements directament relacionats amb la gestió empresarial i, per tant, susceptibles de ser sotmesos a processos 
d’ensenyament i aprenentatge; la segona esfera faria referència a competències i habilitats mistificades que les 
persones aprendrien a través de l’experiència i la reflexió i que, per tant, no formarien part de la funció cognosciti-
va de les institucions educatives. 

L’explicació d’aquesta dualitat esquemàtica i artificiosa es pot trobar en les arrels de l’“educació per a 
l’emprenedoria”, localitzades en les escoles de negocis dels Estats Units i, més concretament, en les àrees del 
coneixement sobre gestió i planificació estratègica de negocis. Aquesta perspectiva tradicional i unidimensional ha 
estat recentment contestada per investigadors i investigadores del Regne Unit que argumenten a favor d’un para-
digma d’educació emprenedora evolucionat i ampliable a totes les dimensions de la vida: com actuar i viure com 
una persona emprenedora. Des d’aquest punt de vista, l’emprenedoria no seria ja una assignatura o disciplina 
més adreçada a un grup específic de persones i/o a l’alumnat, sinó una característica intrínseca i estructural del 
centre escolar de manera que tot l’alumnat tindria les mateixes oportunitats per desenvolupar competències em-
prenedores. 

Una idea-força innovadora que també ha influenciat les parts interessades dins l’àmbit de l’emprenedoria és el 
concepte d’“efectuació” de Saras Sarasvathy (a Moberg et al., 2012). L’anàlisi del raonament a través del qual les 
persones prenen decisions en contextos caracteritzats per la incertesa porta a la conclusió que la lògica de 
l’efectuació -oposada a la lògica de la causació- ofereix una representació més fidedigna sobre el comportament 
humà. Concretament, les persones emprenedores tendeixen a ignorar els mètodes suposadament predictius ba-

                                                        
169 D’acord amb José García Montalvo (2013), els experiments fets amb mostreig aleatori son l’estàndard a la major part dels estudis de les anomenades 
“ciències dures”. Aquests experiments estan basats en un grup tractat (al qual se li administra un programa o acció) i un grup de control (al qual no se li 
administra aquest programa o acció). Les avaluacions experimentals aleatòries són “factibles en l’àmbit de les polítiques socials, educatives i d’ajuda al 
desenvolupament” i tenen l’avantatge de “proporcionar unes dades creïbles i difícilment manipulables si s’han seguit correctament els protocols”. 
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sats en la lògica de la causació (definició d’objectius i de mitjans, establiment de resultats i minimització del risc, i 
creença en la determinació per part de les forces del mercat) i, en canvi, fan servir tècniques no predictives de re-
solució de problemes basades en cinc principis que defineixen l’efectuació: “comença amb els teus propis mit-
jans”, “centra’t en les amenaces”, “aprofita les contingències”, “estableix aliances”, i “construeix el futur” (el futur 
no s’hi troba, o no es prediu) (University of Virginia, 2011). Altrament dit, l’efectuació és una manera de pensar i 
prendre decisions en moments en què es requereix un control no predictiu, i les persones emprenedores són 
aquelles que generen solucions satisfactòries en lloc de buscar solucions òptimes, i aquelles que generen oportu-
nitats en lloc de buscar-les. 

Les conseqüències d’aquesta idea-força sobre la integració de l’emprenedoria en l’educació són capitals, atès que 
l’esfera corresponent a l’“art” de l’emprenedoria quedaria desmistificada i, per tant, incorporada com un conjunt de 
competències susceptibles de ser investigades, categoritzades i conseqüentment sotmeses als processos 
d’ensenyament i aprenentatge. Aquesta nova perspectiva ha guanyat terreny dins l’educació emprenedora i una 
part important del professorat s’ha distanciat dels dictàmens derivats de la visió estreta i restringida de l’“educació 
per a l’emprenedoria” (p.e. com iniciar activitats empresarials) per adoptar una visió molt més ampla i integradora 
(p.e. com convertir les idees en accions). 

FIGURA 16.    Transformacions en l’espai educatiu emprenedor 

 

Font: elaboració pròpia a partir de Moberg et al. (2012). 

Un debat no resolt, però, dins de l’àmbit de l’emprenedoria amb afectació en el terreny de l’educació fa referència 
a l’equilibri entre la “teoria” i la “pràctica”. D’acord amb Moberg et al. (2012), manca coneixement sobre com com-
binar els diferents mètodes d’aprenentatge d’una manera progressiva i transversal al llarg del sistema educatiu o 
en els programes d’educació emprenedora. Allò que s’acaba produint amb més freqüència és l’articulació “pràcti-
ca” de l’educació emprenedora a l’entorn d’una visió que privilegia la concepció “tradicional” d’aquests aprenen-
tatges com a específics i/o complementaris. És més, bona part dels dissenys curriculars estan a bastament influ-
enciats per aquesta concepció de l’emprenedoria i els mètodes d’ensenyament i aprenentatge que, sovint, són un 
resultat de les pressions institucionals. 

L’evidència empírica (CE, 2010b) posa de manifest l’existència de moltes activitats en l’àmbit europeu a l’entorn 
de l’educació emprenedora, però al mateix temps constata una elevada dispersió quant als posicionaments que 
ocupen els països –i les diferents regions i nivells educatius dins dels països- en el camí de la transició d’un para-
digma “tradicional” o “additiu” de l’educació emprenedora al paradigma “transversal” o “integrador”. De vint-i-sis 
països que participen en el projecte “Panells de reflexió d’alt nivell sobre educació emprenedora” dut a terme per 
la CE, un terç aproximadament ha produït un document estratègic específic sobre educació emprenedora a esca-
la estatal. A vuit països més, les estratègies estatals o els documents anàlegs estan en procés d’elaboració o en 
fase prèvia a l’elaboració. Nou països han optat pel camí d’integrar l’educació emprenedora dins d’estratègies o 
documents genèrics marc, sobretot en l’àmbit de l’educació al llarg de la vida. Només en casos excepcionals, 
l’educació emprenedora forma part del currículum estatal (com en el cas de Finlàndia) o no existeix en aquest 
àmbit perquè la governança del sistema està àmpliament delegada en les regions (com és el cas dels Länder a 
Alemanya). 

Pel que fa a les estratègies estatals sobre la implementació de l’educació emprenedora, les dades disponibles as-
senyalen que en molts casos els documents especifiquen la participació de les parts interessades en l’àmbit del 
centre escolar, la comunitat local, i/o les autoritats locals i/o regionals (l’estratègia sueca és paradigmàtica en 
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aquest sentit). També hi ha exemples de països en què els plans estratègics tenen un nivell de concreció compa-
rativament elevat, amb una distribució de les accions en el temps i una assignació de fons per a aspectes con-
crets (aquest seria el cas del Pla d’acció d’educació emprenedora a Flandes). 

A la pràctica, doncs, la composició de lloc a propòsit del canvi de paradigma a l’educació emprenedora està for-
mada per una constel·lació de posicionaments diferents. Aquest panorama tan irregular posa de manifest que en-
cara actualment l’educació emprenedora es desenvolupa en gran mesura “de baix a dalt”, sobre la base de la ini-
ciativa del professorat i els centres educatius (CE, 2010b). Aquest fet dóna lloc al plantejament d’actuacions en 
sentit contrari, “de dalt a baix”, en què la CE fa de catalitzadora dels canvis generals i els estats membres 
s’encarreguen d’implementar-los en els sistemes educatius respectius. Concretament: 

 El canvi conceptual des d’una educació emprenedora centrada exclusivament en com posar en marxa i gesti-
onar una empresa a una educació emprenedora integrada en el currículum escolar i relacionada amb el 
desenvolupament, en tot l’alumnat, d’un conjunt de competències aplicables a tots els aspectes de la vida 
personal, social i laboral. 

 El desenvolupament de l’educació emprenedora a escala estatal, regional i local per totes les parts interessa-
des, amb especificitat dels objectius i els resultats de l’aprenentatge que cal assolir, d’una banda, i dels me-
canismes de cooperació transversal i partenariat social, de l’altra. 

 Els canvis en els mètodes d’ensenyament per tal de generalitzar la utilització de l’aprenentatge experimental i 
el desenvolupament d’un nou rol del professorat en tant que impulsor de la iniciativa emprenedora de 
l’alumnat enfront els reptes del món actual (el professorat esdevé un factor clau que requereix un suport es-
pecífic: formació inicial i contínua efectiva, recolzament permanent de la seva funció a través de recursos, re-
ferents, continguts i metodologies) (vegeu el subapartat 5.2.3. sobre formació del professorat).  

 Els canvis en el context educatiu per tal de promocionar el reconeixement i l’ús de les oportunitats 
d’aprenentatge que ofereixen els espais d’interacció aliens a l’aula, com ara la comunitat local, el teixit comer-
cial, les empreses, etc.  

El desenvolupament d’aproximacions sistemàtiques i sostenibles és, doncs, de vital importància en l’“ecosistema” 
de l’educació emprenedora, atès que implica el compromís del professorat i els centres educatius en general, de 
l’alumnat i les famílies, de l’empresariat i les organitzacions sindicals, de les associacions i organitzacions priva-
des, i del suport local, regional i estatal quant a impuls d’infraestructures, plans de formació del professorat, recur-
sos i eines pedagògiques, i mecanismes per compartir bones pràctiques i establir clústers i partenariats. 

5.2.2. La implementació de l’educació emprenedora 

Les persones poden rebre educació emprenedora en diferents moments de la seva vida en el seu sentit ampli 
(transformar les idees en accions) o específic (per obrir un negoci), poden rebre educació emprenedora durant 
l’etapa de l’educació primària, secundària o terciària a través de formats diferents (específics/voluntaris vs. trans-
versals/obligatoris) o bé poden rebre educació emprenedora al marge dels programes d’educació formal que do-
nen lloc a titulacions (a través de cursos, seminaris i formació facilitada per associacions empresarials, organitza-
cions sindicals, agències públiques, etc.) (Corduras, Levie, Kelley, et al., 2010). La provisió d’educació emprene-
dora a les persones no està exempta de debats; ans tot el contrari: “el desenvolupament de programes eficaços 
d’emprenedoria és molt més complex que simplement afegir noves assignatures als currículums preestablerts i, 
per aquest motiu, les consideracions institucionals poden exercir un paper clau en el desenvolupament de 
l’educació emprenedora de qualsevol nació” (Corduras et al., 2010, p. 17). 

Cal preguntar-se quines aproximacions sobre educació emprenedora s’adapten millor als diferents contextos edu-
catius (p.e. centres d’educació primària i secundària, instituts, universitats o formació aliena a aquestes instituci-
ons). Corduras et al. (2010) assenyalen que la major part dels autors i autores consideren l’aprenentatge “experi-
mental” o “l’aprendre fent” més eficaç per al desenvolupament de les competències i habilitats emprenedores. Un 
altre aspecte que cal tenir present pel que fa a l’educació emprenedora és el temari de continguts. Corduras et al. 
(2012), que escriuen prenent com a punt de partida el Projecte GEM,170 reconeixen que l’educació emprenedora i 
la formació per a l’emprenedoria hauria d’ampliar el seu abast i complementar la transmissió de continguts especí-
fics (p.e. vendes, finançament, gestió i contractació) a partir de l’ensenyament de competències relacionades amb 
la iniciativa, la creativitat, la innovació, el reconeixement d’oportunitats i, en definitiva, la transformació de les ide-
es en accions, tal com es postula des de la CE. 

                                                        
170 El GEM parteix d’una visió de l’emprenedoria estretament relacionada amb els coneixements i les habilitats necessaris per iniciar i desenvolupar un ne-
goci, tal com es desenvolupa al capítol 4. 
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Aquests autors també es plantegen la qüestió d’on s’ha d’ensenyar emprenedoria. La resposta, que pot ser varia-
da, atès el caràcter multidisciplinar de l’educació emprenedora, rau en l’adaptació de les metodologies 
d’ensenyament i aprenentatge d’acord amb el perfil de l’alumnat, el context de transmissió i construcció del conei-
xement i el nivell de formalitat o informalitat de les accions. Així, tal com manifesta la CE (2008), les escoles de 
negoci no són necessàriament les institucions més adequades per ensenyar emprenedoria, ja que altres discipli-
nes de caràcter tècnic i creatiu han produït idees tant o més innovadores i viables. 

Des del punt de vista dels requisits necessaris per al desenvolupament de l’educació emprenedora també es 
qüestiona la utilitat dels mètodes tradicionals de l’educació. Si bé és veritat que l’educació ha fet esforços per 
adaptar-se a les TIC i a la diversitat sociocultural en l’aula i treure’n beneficis pedagògics, encara falta molt de 
camí per recórrer per donar una resposta adequada als desafiaments que els continguts multidisciplinaris de 
l’emprenedoria i les aproximacions basades en l’experiència pràctica imposen en el funcionament de les escoles i 
la mentalitat del professorat. En aquest darrer sentit, Sorgman i Parkinson (2008) mantenen que “educar els edu-
cadors” pot requerir un esforç tan gran com el desenvolupament del currículum de la pròpia formació” (a Corduras 
et al., 2010, p. 17) (vegeu el subapartat 5.2.3. sobre formació del professorat). 

Finalment, i embolcallant la resta de debats a l’entorn de les aproximacions, els continguts, el context i els requi-
sits per a l’emprenedoria, resta pendent la qüestió de l’impacte de l’educació emprenedora en termes d’ampliació 
de les competències, les habilitats i les oportunitats de les persones enfront les realitats socioeconòmiques i labo-
rals de les seves vides. L’Informe GEM de Corduras et al. (2010) aborda aquest qüestió des del punt de vista del 
nivell del desenvolupament econòmic dels països, atès que les expectatives a l’entorn dels impactes de l’educació 
emprenedora varien en funció de les condicions objectives de l’entorn (p.e. països en què el desenvolupament i la 
competitivitat es basen en factors de producció tradicionals i activitat extractives; països en què els baixos costos 
salarials deixen de ser viables com a avantatge competitiu; i països amb economies més desenvolupades i com-
petitives basades en la creativitat). 

Segons aquest punt de vista, a mesura que l’economia d’un país es va desenvolupant, l’activitat emprenedora per 
necessitat disminueix i els governs deixen progressivament de proveir serveis d’educació emprenedora bàsica 
(orientada al desenvolupament i sosteniment d’iniciatives empresarials) per passar a proveir serveis d’educació 
emprenedora orientats al progrés econòmic i social (i no tant a la subsistència de les economies familiars). En els 
països més desenvolupats, l’elevada qualitat dels factors de producció requereix una educació emprenedora fo-
namentada en la innovació en tant que font productora d’avantatges competitius. Així, “la importància relativa 
d’aquesta educació augmenta a mesura que les nacions es desenvolupen econòmicament” (Corduras et al., 
2010, p. 18).  

Tanmateix, hi ha un buit d’evidència empírica a l’entorn d’aquesta qüestió i, més concretament, de la influència de 
l’educació emprenedora sobre el comportament de les persones. Diversos estudis han posat de manifest 
l’existència d’una relació entre l’educació emprenedora i la necessitat de superació personal a través de la gene-
ració d’un focus intern de control. Hansemarck (1998; a Corduras et al., 2010), per exemple, va constatar aquesta 
relació en el cas d’un grup de persones participants en un programa sobre emprenedoria, però no queda clar si la 
necessitat de superació personal i el focus intern de control són conductes inherents a les persones emprenedo-
res o si són conductes adquirides a través de la formació. Altres estudis, en canvi, han identificat efectes potenci-
alment negatius de l’educació emprenedora envers la iniciativa emprenedora. Gatewood (1993; a Corduras et al., 
2010) per exemple, confirma que l’assessorament des del sector públic per a la creació empresarial acaba desco-
ratjant una part de les persones potencialment emprenedores, i que aquest resultat és contrari a l’objectiu d’una 
formació basada en l’adquisició de competències. Des d’un altre punt de vista, però, podria interpretar-se que una 
de les virtuts de l’educació emprenedora és precisament evitar ràtios de fracàs elevades (Ibrahim i Soufani, 2002; 
a Corduras et al., 2010) fent que una part de les persones potencialment emprenedores prenguin consciència de 
la mancança d’habilitats clau que les caracteritza i/o de la inviabilitat dels seus projectes originals. 

En qualsevol cas, des del punt de vista de la recerca acadèmica no queda gens clar el sentit i la mesura de la in-
fluència que exerceix l’educació emprenedora sobre la predisposició de les persones a emprendre o sobre l’èxit 
de les iniciatives empresarials. Tal com postula l’OCDE (2009) parafrasejant les conclusions de Fleming (1996) a 
propòsit dels resultats d’un projecte d’avaluació dut a terme a Irlanda, “cal advertir contra els perills d’assumir que 
tot allò que es lliura sota la rúbrica d’educació en emprenedoria tindrà uns efectes beneficiosos similars. La capa-
citat dels programes d’educació en emprenedoria per obtenir resultats positius depèn de la qualitat i l’adequació 
dels programes” (OCDE, 2009, p. 26). 

Segons l’OCDE (2009), com que l’objectiu de l’educació emprenedora és produir un canvi d’actitud en les perso-
nes a través de la inculcació d’un conjunt de competències i actituds (incloent l’habilitat de pensar creativament, 
d’assumir i gestionar els riscos, i de bregar amb les incerteses), els efectes o impactes dels programes poden no 
manifestar-se fins a un temps després de la finalització de les accions formatives, de manera que els mecanismes 
per a l’avaluació dels impactes poden requerir la inclusió d’un element longitudinal de recollida i rastreig de dades. 
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Al mateix temps, resulta complicat i poc eficaç adscriure indicadors quantitatius a canvis d’actitud difícils 
d’objectivar. És per això que l’OCDE (2009) recomana desenvolupar mètodes d’avaluació inspirats en la necessi-
tat de mesurar resultats més “suaus” (p.e. canvis d’actitud –intencionalitat d’emprendre) i en la conveniència de 
superar les restriccions de la visió “tradicional” de l’educació emprenedora, mesurada a partir del nombre 
d’iniciatives empresarials que es posen en marxa. 

Per a l’OCDE (2009), el punt de partida fonamental és el reconeixement de l’avaluació com una de les parts com-
ponents dels programes o plans d’educació emprenedora que garanteix l’assoliment dels objectius preestablerts 
gràcies als aprenentatges que proporcionen els “retorns” derivats del seu doble vessant sumatiu (relació entre ac-
cions específiques i resultats assolits) i formatiu (explicació sobre com, perquè, i sota quines condicions les acci-
ons han tingut èxit o no). És més, no es pot dir que hi hagi un únic model d’avaluació aplicable a tots els progra-
mes d’educació emprenedora, sinó que s’ha de combinar l’ús de les aproximacions quantitatives i qualitatives en 
funció dels objectes d’estudi de cada moment: les mesures quantitatives d’èxit, similars als indicadors “tradicio-
nals” de rendiment relacionats amb la producció d’iniciatives, poden utilitzar-se paral·lelament a les avaluacions 
qualitatives sobre canvis d’actituds o percepcions. 

L’educació emprenedora: dos punts de vista sobre un mateix tema171 

Ricard Coma. Gerent de la Fundació BCN Formació Professional. 

L’educació emprenedora com a projecte de centre.  

Es constata una voluntat política a favor de la promoció de l’educació emprenedora a Catalunya. Tanmateix, allò que es 
dóna a la pràctica és una juxtaposició de programes i iniciatives diferents desenvolupats en l’àmbit del centre escolar i 
amb limitacions derivades –entre d’altres raons- de la mancança d’un marc de referència comú i global. L’actuació del 
professorat és un dels factors clau que fan possible el desenvolupament de l’educació emprenedora, però pateix un dè-
ficit doble: d’una banda, de formació específica en emprenedoria i, de l’altra, d’experiència directa i real en aquest àm-
bit. Sota aquestes circumstàncies, el sistema educatiu no pot garantir la provisió de continguts ni elements referencials 
vàlids a l’alumnat, i sovint es limita a fer de mer transmissor conceptual. 

L’educació emprenedora requereix un entorn favorable per tal de ser efectiva. La idea del desenvolupament curricular 
transversal de l’emprenedoria no garanteix per si sola l’educació de l’alumnat en un conjunt de coneixements i compe-
tències clau. L’educació emprenedora esdevé una realitat sòlida quan es converteix en un projecte de centre; és a dir, 
quan més enllà de la discussió sobre la inclusió vertical vs. horitzontal de l’emprenedoria en el currículum escolar, 
aquesta esdevé un tret identitari del centre educatiu amb implicació de totes les parts, incloent-hi les famílies, i de tots 
els processos, incloent-hi la selecció del personal docent.  

En aquest darrer sentit, les escoles emprenedores haurien de poder generar espais de convivència entre la funció “do-
cent” i la funció “emprenedora”, així com generar continuïtats entre les adquisicions conceptuals i les pràctiques a tra-
vés de fórmules com l’“aprenentatge-servei” a la comunitat i l’ús de metodologies actives orientades a la creació 
d’iniciatives emprenedores (i no només de simulacres d’iniciatives emprenedores). Les rigideses institucionals actuals, 
però, actuen en detriment d’aquestes condicions de possibilitat de l’educació emprenedora. 

Xavier Casares. President del Consell Català de la Formació Professional. 

L’educació emprenedora com a formació per emprendre.  

L’educació emprenedora no és per si sola garantia de foment de la iniciativa emprenedora, entre d’altres raons perquè 
no totes les persones reuneixen els requisits actitudinals per esdevenir emprenedores, i perquè hi ha inèrcies ambien-
tals/culturals que continuen actuant amb força en detriment de l’emprenedoria i el seu prestigi social (p.e. la identificació 
de l’emprenedoria com a resposta enfront de la necessitat, la por al fracàs i l’estigmatització social del fracàs).  

L’educació emprenedora no hauria de ser universal, ans tot el contrari: el sistema educatiu hauria d’identificar, selecci-
onar i motivar només l’alumnat potencialment emprenedor. L’emprenedoria no és una matèria formada per coneixe-
ments i competències tècniques, sinó un conjunt d’actituds vitals (perspicàcia, adaptabilitat, tolerància al risc, indepen-
dència, etc.) que l’alumnat potencialment emprenedor ha de poder reconèixer mitjançant el contacte directe amb el món 
de l’emprenedoria. En aquest sentit, les actuacions prioritàries no consistirien en transversalitzar l’educació emprenedo-
ra, o en desenvolupar un currículum de coneixements i competències específiques, sinó en crear les condicions que 
permetin estimular i proporcionar models de referència a l’alumnat potencialment emprenedor (p.e. presència regular 
de persones emprenedores a l’aula i de l’aula en el teixit productiu del territori).  

Altrament, la provisió educativa de coneixements i competències acaba produint expertise en matèries diferents, com 
ara la gestió i la direcció d’empreses, que, en qualsevol cas, la persona emprenedora sempre pot incorporar en la seva 
iniciativa, bé a través de la participació en processos de formació específica i/o complementària, bé a través de la inclu-
sió de persones expertes en el seu equip. 

 

                                                        
171 Compareixença celebrada el dia 8 de maig del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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5.2.3. Formació del professorat 

L’impuls a l’emprenedoria està cada vegada més present en les polítiques de la UE i dels seus estats membres, 
però el seu desenvolupament final depèn, de manera crítica, de la predisposició dels sistemes educatius envers el 
canvi educatiu. Tal com reconeix la CE, és fonamental entendre el professorat com a part integrant i integradora 
d’un sistema més general que engloba des de l’alumnat fins a les autoritat educatives a escala europea o interna-
cional. La determinació de les accions relacionades amb l’educació emprenedora rau en bona mesura en la funció 
docent i en allò que passa dins l’aula, i per aquest motiu el professorat ha de poder actuar en un entorn educatiu 
favorable a l’emprenedoria que comença per la mateixa oferta de formació inicial i contínua adreçada a la seva 
capacitació professional. 

L’agenda de Budapest 

El professorat se situa al bell mig dels reptes i de les pressions que els processos de canvi socioeconòmic plante-
gen als sistemes educatius arreu del mon. El professorat constitueix un agent fonamental en el desenvolupament 
de l’educació emprenedora. Quina formació ha rebut el professorat? Quina formació hauria de rebre? Quins can-
vis s’haurien de dur a terme a la formació inicial i contínua d’aquest col·lectiu professional?, etc. Aquestes són al-
gunes de les preguntes que adreça l’anomenada Agenda Budapest per a la formació del professorat en emprene-
doria.  

La recerca duta a terme per la CE (2011a) posa de manifest que les competències i les habilitats relacionades 
amb l’educació emprenedora no formen part pràcticament mai dels programes de formació inicial del professorat. 
Alhora, el professorat expressa que la cultura escolar i educativa pot fins i tot desincentivar el desenvolupament 
d’iniciatives innovadores i creatives. En resposta a aquestes circumstàncies, la CE estableix, l’any 2007, una 
agenda europea per a la millora de la qualitat de la formació del professorat i les direccions dels centres en què 
s’emfasitza la necessitat de millorar la qualitat dels sistemes de formació inicial i contínua per tal de dotar els fu-
turs professors i professores d’eines per a la reflexivitat, la creativitat i la innovació.  

L’Agenda Budapest no fa sinó consolidar en forma de propostes d’acció les principals conclusions de diferents 
processos de reflexió a l’entorn de la formació del professorat en emprenedoria, entre els quals destaca pels seus 
resultats l’acció pilot de la CE duta a terme l’any 2011 per la Direcció General d’Empresa i Indústria, per la Direc-
ció General d’Educació i Cultura, i per la Secció C de l’Agenda d’Oslo sobre educació emprenedora a Europa 
(rSuport per a professorat i educadors/ores”). En el context d’aquesta acció pilot, la CE va organitzar els dies 7 i 8 
d’abril de 2011 un simposi a Budapest que va tenir com a objectiu principal definir, d’una banda, les característi-
ques de la formació inicial i contínua del professorat d’educació primària i secundaria en emprenedoria (vegeu 
més endavant els subapartats sobre formació inicial i formació contínua) i, de l’altra, les característiques que hau-
rien de tenir idealment els professors i professores emprenedors.172  

En relació amb aquest darrer aspecte, el Simposi de Budapest assenyala, en primer lloc, les qualitats personals 
del professorat que considera imprescindibles de cara al desenvolupament de l’educació emprenedora a les au-
les. Aquestes qualitats engloben actituds com la passió per l’ensenyament i la seguretat davant del repte 
d’educar, i habilitats com la capacitat d’inspirar els altres i d’esdevenir un líder o referent. El professorat emprene-
dor ha de tenir una visió i alhora ha de ser capaç de pensar lateralment i restar obert a noves idees provinents de 
l’equip docent, les famílies, l’alumnat, les empreses i, en definitiva, totes les parts interessades en l’educació em-
prenedora. Aquest conjunt de característiques es correlacionen amb l’ús creatiu, per part del professorat, dels re-
cursos disponibles a l’entorn, així com amb el maneig de les normes restrictives que regulen l’espai educatiu (CE, 
2011a). 

El Simposi de Budapest reconeix, en segon lloc, que aquestes qualitats personals han d’anar acompanyades d’un 
conjunt d’accions concertades en l’àmbit del centre educatiu que donin suport al desenvolupament de 
l’emprenedoria en el professorat. És molt més raonable pensar que les qualitats personals es troben distribuïdes 
entre diferents persones o professionals dels centres educatius, que no pas concentrades en un sol individu. El 
desenvolupament de l’emprenedoria en el professorat requereix un entorn favorable; altrament, els/ les professio-
nals de l’ensenyament “podrien patir burnout en la mesura en què es mouen entre límits i estretors” (CE, 2011a, 
p. 8).  

L’ensenyament de la competència clau emprenedora no depèn exclusivament, doncs, de l’adquisició de coneixe-
ments específics, ans tot el contrari: les actituds i els comportaments esdevenen aspectes clau i fins i tot més re-
llevants en aquest procés (CE, 2011a). És per això que el desenvolupament de l’esperit emprenedor en l’alumnat 
requereix l’abandonament de mètodes tradicionals d’aprenentatge basats en la transmissió de coneixements del 

                                                        
172 El Simposi celebrat a Istanbul els dies 13-15 de juliol del mateix any també va produir propostes en aquest sentit. 



L’EMPRENEDORIA A CATALUNYA: ACTIVITAT, EDUCACIÓ I POLÍTIQUES 
 

129 

professorat a l’alumnat per passar a nous mètodes relacionats amb l’aprenentatge actiu i l’experimentació en el 
món real.  

FIGURA 17.    El professorat emprenedor. Característiques, accions i mesures de suport 

 

Font: elaboració pròpia a partir de CE (2011a, p. 8). 

En aquest sentit, la CE proposa que l’escola tingui un visió i una política clara envers l’educació emprenedora per 
a tot l’alumnat. Això significa que la comunicació, el debat i el diàleg s’han d’estendre a tot l’equip de professionals 
del centre, l’alumnat i les famílies, que han de conèixer en tot moment el projecte en el qual participen, els resul-
tats dels aprenentatge previstos i els beneficis que aporta l’emprenedoria a llarg termini. Al mateix temps, l’escola 
ha de dur a terme una auditoria per tal d’identificar totes les activitats que es fan i que tenen a veure directament 
amb l’emprenedoria. L’escola emprenedora ha de destinar un temps específic del seu horari per dissenyar activi-
tats que capacitin l’alumnat en la presa de decisions, la solució de problemes, l’assumpció de riscos, i el desenvo-
lupament d’actituds proactives en el procés d’aprenentatge. L’escola emprenedora també ha d’adaptar la metodo-
logia d’avaluació al nou context educatiu, ha de designar una persona responsable de la coordinació de les activi-
tats de formació del professorat en emprenedoria i ha d’establir relacions de cooperació amb la comunitat local, 
incloent les famílies, per tal de facilitar el desenvolupament de l’educació emprenedora i la socialització del resul-
tats assolits. 

Com reconeix la CE, “està clar que la implicació que tenen aquests canvis en el professorat és substancial. Signi-
fiquen, ni més ni menys, que un nou rol per a cada professor o professora: el de facilitador o facilitadora dels pro-
cessos d’aprenentatge” (CE, 2011a, p. 3). L’educació emprenedora a les escoles requereix l’ús de mètodes 
d’aprenentatge actiu que situïn l’alumnat en el centre dels processos educatius, i perquè això sigui possible cal 
dotar primer el professorat amb un conjunt de competències específiques; és a dir, cal introduir modificacions a la 
formació inicial i contínua actual del professorat.  

Les dades proporcionades per la CE per a l’any 2008 posen de manifest que si bé l’educació emprenedora forma 
part de les estratègies nacionals a molts països europeus, no succeeix el mateix quant al desenvolupament de 
l’emprenedoria en els programes de formació del professorat. Així, i a grans trets, l’emprenedoria està pràctica-
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ment exclosa en la formació inicial i contínua del professorat, i quan s’hi preveu, es fa com una qüestió extraordi-
nària i opcional. 

Formació inicial173 

El nivell de desplegament de la formació en emprenedoria en els programes de formació inicial del professorat va-
ria considerablement en funció dels estats membres de la UE. A la major part dels països, la formació en empre-
nedoria del professorat consta com a prioritat, però a la pràctica manquen aproximacions coherents amb aquest 
posicionament. Això vol dir que el marge de millora per al desenvolupament de la formació en emprenedoria en 
els programes de formació inicial de professorat és considerablement ampli. 

D’acord amb la CE (2011a), les institucions que formen el professorat del futur han d’adoptar els paradigmes i 
models pedagògics que permetin que aquests professionals adquireixin les competències i habilitats necessàries 
per al desenvolupament de l’educació emprenedora a les aules. De fet, en els Simposis de Budapest i Istanbul, la 
posició majoritària de les parts participants era la de fomentar l’obligatorietat de la formació en emprenedoria en 
els programes de formació inicial del professorat.  

En l’actualitat, la formació inicial del professorat en emprenedoria consisteix en moltes ocasions a identificar i re-
forçar les competències i habilitats personals que ja formen part dels objectius curriculars d’aquesta formació: el 
treball en equip, la solució de problemes o la creativitat. Tanmateix, el desenvolupament de l’orientació emprene-
dora en el professorat futur també requereix l’entrenament en l’ús de noves pedagogies relacionades amb 
l’aprenentatge experimental i l’ensenyament participatiu; és a dir, les mateixes que després haurà de fer servir el 
professorat en els centres educatius. 

Per tal de facilitar als/les estudiants de professorat l’accés a l’aprenentatge experimental que necessiten, és fo-
namental que la comunitat educativa, en general, i els emprenedors i emprenedores, en particular, es puguin im-
plicar en la formació inicial a través de l’oferta de pràctiques o passanties en espais laborals (en el primer cas), i a 
través de la participació en els processos de formació inicial (en el segon cas). Cal tenir present, però, que 
“l’emprenedoria no és un atribut exclusiu del món dels negocis” (CE, 2011a, p. 26), i que hi ha empreses no em-
prenedores i escoles i professorat emprenedor. En aquest sentit, l’obertura de la formació inicial del professorat a 
espais externs (p.e. pràctiques en empreses, participació de persones emprenedores en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge, i pràctiques en centres educatius) ha d’estar ben planificada i estructurada per tal 
de garantir la selecció dels contextos d’aprenentatge més adients.  

La formació en emprenedoria del professorat també requereix l’adopció de nous mètodes d’avaluació orientats a 
valorar no tant l’adquisició d’un corpus de coneixements específics sinó, sobretot, de competències i habilitats 
emprenedores. De la mateixa manera, la CE (2011a) considera que els processos de selecció dels programes de 
formació inicial del professorat haurien de tenir present i valorar les competències, en general, i en emprenedoria, 
en particular, dels/les estudiants candidats. 

El desenvolupament de la formació inicial del professorat en emprenedoria ha d’anar acompanyat necessàriament 
d’un conjunt més ampli de mesures de suport a escala estatal i/o regional. Els estats i els ministeris amb compe-
tències han de compartir una visió i un marc de referència en matèria d’emprenedoria, així com articular les estra-
tègies i els canvis necessaris perquè aquesta competència s’integri transversalment en la formació del professorat 
de manera obligatòria. Les autoritats en matèria educativa han de garantir que els mètodes d’avaluació del pro-
fessorat futur s’adaptin a les competències clau en emprenedoria i, més generalment, han de garantir una estruc-
tura d’incentius i una sèrie de recursos orientats cap al desenvolupament del rol del professorat com a facilitador 
dels processos d’aprenentatge. 

Formació contínua174 

La formació contínua per al professorat esdevé un espai fonamental per al desenvolupament de l’educació em-
prenedora, atès que s’adreça a la força laboral docent existent a Europa. La formació contínua, que engloba els 
aprenentatges formals, no formals i informals, recau fonamentalment en el context escolar. Una altra característi-
ca rellevant de la formació contínua per al professorat és la seva diversitat interna a Europa: la recerca en l’àmbit 
de l’educació primària i secundària obligatòria posa de manifest que en alguns països es tracta d’una obligació 
professional (p.e. Alemanya, Finlàndia i Regne Unit), en altres és opcional però necessària per a la promoció (p.e. 

                                                        
173 El llenguatge d’aquest subapartat és més propositiu donada l’escassetat d’experiències i/o dades sobre formació inicial del professorat en emprenedo-
ria. 
174 El llenguatge d’aquest subapartat és més propositiu donada l’escassetat d’experiències i/o dades sobre formació contínua del professorat en emprene-
doria. 



L’EMPRENEDORIA A CATALUNYA: ACTIVITAT, EDUCACIÓ I POLÍTIQUES 
 

131 

Eslovènia, Espanya, Portugal i Polònia), mentre que en alguns països és completament opcional (p.e. Dinamarca, 
Grècia i Itàlia). 

En l’actualitat, la formació contínua del professorat en emprenedoria depèn fonamentalment de la iniciativa i de la 
prestació de serveis per part d’organitzacions empresarials i ONG, així com de l’oferta de programes específics de 
formació dissenyats per les administracions educatives. Ara bé, per tal que l’educació emprenedora esdevingui 
una realitat a l’abast de tothom, cal desenvolupar paral·lelament escoles emprenedores (CE, 2011a). En aquest 
sentit, la formació contínua del professorat ha de ser un dels components integrants i integradors dels plans estra-
tègies dels centres educatius que desitgin esdevenir centres de referència en l’àmbit de l’emprenedoria. 

La formació contínua del professorat en emprenedoria es pot aprofitar com una oportunitat més del procés a tra-
vés del qual els centres busquen convertir-se en institucions emprenedores. Aquesta aproximació comporta 
l’organització de la formació contínua del professorat a l’entorn d’una visió, una estratègia, una programació i un 
mètode d’avaluació de resultats; és a dir, a l’entorn d’un “cicle de qualitat” que requereix la participació activa de 
totes les parts interessades en l’espai educatiu emprenedor, més enllà de la simple juxtaposició d’accions formati-
ves externes (seminaris, conferències, cursets, etc.). 

Alhora, és important que la formació contínua del professorat en emprenedoria compti amb la participació activa 
del professorat. L’evidència empírica suggereix que el rol del professorat encaixa en la definició ampla 
d’emprenedoria basada en la creativitat i la iniciativa. Tanmateix, la major part dels professors i professores no ha 
tingut experiències formatives en emprenedoria i les percepcions sobre aquesta competència varien molt signifi-
cativament (CE, 2011a). Una de les conclusions dels Simposi d’Istanbul és que no s’han fet esforços suficients 
per implicar el professorat en els debats a l’entorn de la funció docent i l’emprenedoria. Aquest fet afecta negati-
vament el sentiment de pertinença del professorat envers unes qüestions que, com l’emprenedoria, parteixen de 
determinats grups d’interès. 

Les visites del professorat a les pimes de la comunitat local són un mitjà efectiu per tal de millorar els coneixe-
ments sobre el món emprenedor. Els programes de tutoria empresarial, per exemple, poden integrar-se dins 
d’aproximacions més àmplies de formació en emprenedoria. A través d’aquests programes el professorat passa 
temps a les empreses locals, experimenta amb tasques i fa front a una diversitat de problemes des de la pràctica, 
és a dir, que aprèn fent. 

Un pas més endavant dins d’aquesta relació entre el professorat i el món de l’emprenedoria consisteix en el “sis-
tema de companys” en què les escoles “adopten” una persona emprenedora que fa d’“àngel” de la formació en 
emprenedoria. El professorat pot plantejar consultes presencialment o via web a aquests “àngels” reclutats de la 
comunitat empresarial local, amb la finalitat de trobar respostes als dubtes que genera el procés de formació en 
emprenedoria i el desenvolupament de l’educació emprenedora a l’aula. Al seu torn, els “àngels” mentors poden 
animar el professorat a establir espais comuns de discussió i aprenentatge i, en darrer terme, a esdevenir ells i 
elles mateixos mentors interns de l’escola per tal de formar altres membres de l’equip docent. 

Com s’ha comentat anteriorment, un dels principis de l’educació emprenedora és que l’alumnat ha de ser proactiu 
en relació amb els seus aprenentatges. Aquest principi s’aplica igualment al professorat, sobretot si es té present 
que la formació contínua només és obligatòria en alguns països europeus. En aquest context és important que el 
professorat estigui motivat i pugui valorar els beneficis que aporten els estils emprenedors en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge. Per això, la CE (2011a) valora positivament que l’emprenedoria sigui un element 
que cal tenir present en els processos de reclutament i promoció del professorat. 

El desenvolupament de la formació contínua del professorat en emprenedoria ha d’anar igualment acompanyat 
d’estructures i mesures de suport de caràcter general. Les escoles han de liderar el canvi amb el suport de les 
parts interessades tant a l’àmbit local i regional/estatal, com en l’europeu o internacional. Perquè la formació pro-
fessional contínua del professorat en emprenedoria sigui efectiva, és fonamental que s’integri com una peça més 
en el procés de construcció d’escoles emprenedores. De no ser així, els esforços realitzats corren el risc de ser 
atomitzats i insostenibles, i tenen poques perspectives de generar efectes acumulatius (CE, 2011a). 

Dins l’àmbit escolar, la formació contínua en emprenedoria per al professorat pot comptar amb un ampli ventall de 
mesures de suport. Les escoles i les administracions locals han de prendre la iniciativa a l’hora d’implementar 
aquestes mesures en el context més general dels marcs de referència a nivell estatal/regional. Les parts interes-
sades han d’aprofitar els marges de maniobra per fer que l’educació emprenedora esdevingui una realitat. Les es-
coles tenen la responsabilitat de desenvolupar estratègies compartides a l’entorn de l’educació emprenedora i de 
definir amb claredat uns objectius fàcilment integrables en el conjunt de la comunitat educativa. Les polítiques de 
portes obertes són, en aquest sentit, vitals, atès que faciliten la presència de les parts interessades en les escoles 
i la transferència de competències i coneixements en emprenedoria provinents del talent local. Dins de les esco-
les, els equips de direcció necessiten esdevenir igualment emprenedors, si allò que pretenen és donar suport al 
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desenvolupament de l’educació per a l’emprenedoria. També és important facilitar l’accés als recursos, com ara a 
través de la creació d’equips de coordinació d’emprenedoria escolar. En aquest mateix sentit, es fa necessari po-
der disposar de caixes d’eines pràctiques i de centres de recursos pedagògics amb garanties de qualitat. Final-
ment, les autoritats locals, regionals, estatals i europees han de facilitar les oportunitats necessàries per a 
l’establiment de xarxes socials i intercanvis mutus. 

Formació del professorat: dos exemples. 

Fundació Príncep de Girona: Programa Emprenedors.175 

El mes d’abril del 2013 es va posar en marxa el Programa Emprenedors de la Fundació Príncep de Girona que té com 
a objectiu la formació del professorat en emprenedoria. El Programa consisteix en la formació, durant un any, en edu-
cació del talent emprenedor de cent professors i professores de cent centres educatius públics, concertats i privats de 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla i València. S’espera que aquests cent professors i professores “especialistes” formin, 
al seu torn, sis professors i professores del seu centre educatiu de manera que en el curt termini el Programa hagi be-
neficiat 600 docents i 12.000 alumnes. 

Els professors i professores són formats en el seu centre educatiu amb la idea que puguin desenvolupar de manera ho-
ritzontal l’educació emprenedora; és a dir, a través del desplegament de les competències transversals del currículum 
(en comptes d’una assignatura específica setmanal) que ajuden l’alumnat a adquirir i millorar les habilitats emprenedo-
res 

El Programa de formació del professorat Emprenedors es basa en l’Informe de la Fundació Príncep de Girona Aprender 
a emprender, que pretén ser una eina i guia per al professorat i els agents educatius interessats en el foment de 
l’emprenedoria durant l’educació obligatòria i la formació professional. L’Informe estableix una trentena de recomanaci-
ons als centres educatius i al Ministeri d’Educació orientades a incorporar en el sistema educatiu la programació curri-
cular basada en les competències bàsiques, i conté un subapartat específic de mesures adreçades al professorat en 
què s’emfasitza, en primer lloc, la necessitat d’incloure l’educació emprenedora en els plans de formació inicial i contí-
nua del professorat; en segon lloc, la conveniència d’ampliar les convocatòries de formació específica als membres 
dels equips de direcció dels centres educatius; i en tercer lloc, l’adequació de la formació del professorat a les necessi-
tats reals de la pràctica docent, d’una banda, i a les possibilitats/limitacions que ofereix el marc legislatiu i els recursos 
disponibles en els centres educatius, de l’altra. 

Foment del Treball: curs d’emprenedoria per a professorat de formació professional.176 

Foment del Treball va posar en marxa entre els mesos de febrer i juliol de 2013 un curs d’emprenedoria adreçat al pro-
fessorat de formació professional. El curs tenia com a objectius 1) detectar oportunitats de negoci a través de l’aplicació 
de tècniques de creativitat o generació d’idees; 2) distingir les formes jurídiques principals de constitució de petits ne-
gocis o microempreses; 3) aplicar tècniques d’organització en la determinació de recursos humans, materials i tecnolò-
gics per al desenvolupament de l’activitat en funció de la naturalesa productiva o de prestació de serveis de negocis pe-
tits tipus; 4) analitzar els pressupostos economicofinancers de negocis petits o microempreses, 5) determinar la viabili-
tat economicofinancera de diferents negocis petits o microempreses; 6) desenvolupar el pla de màrqueting de diferents 
tipus de negocis petits o microempreses; i 7) organitzar la informació elaborada en el desenvolupament del pla de ne-
goci. 

El curs es va dividir en dos grups de setze i vint persones participants. Foment del Treball valora positivament aquest 
tipus d’oferta, atès que parteix d’una demanda del sistema educatiu, i, alhora, detecta dos aspectes millorables per a 
les futures edicions. D’una banda, els continguts del curs s’han d’adaptar més a la necessitat plantejada pel professorat 
(és a dir, al desplegament de l’educació emprenedora en l’aula i no tant al procés d’emprendre); de l’altra, el calendari i 
horari de les sessions dels curs, atès que en ocasions s’intercalava amb altres activitats professionals de les persones 
participants. 

5.3. Educació emprenedora segons nivell educatiu 

És un lloc comú en el discurs convenir que Europa té endavant un conjunt de reptes socioeconòmics als quals 
s’ha de fer front a través de la innovació, l’educació i l’emprenedoria. Les característiques de l’economia i el mer-
cat de treball del continent estan canviant a un ritme elevat, molt més ràpid que el tempus de les adaptacions a 
què estan acostumats els països, els seus sistemes educatius i, en definitiva, les persones i la societat. D’acord 
amb la CE: 

“Com que l’educació és la clau per modelar les actituds, les competències i la cultura de les persones jo-
ves, és vital que l’educació emprenedora s’ofereixi des d’una edat primerenca. L’educació emprenedora 
és essencial no només per modelar la mentalitat de les persones joves sinó també per proporcionar les 

                                                        
175 Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC en base a Alemany, Marina, Pérez (dir.) (2013) i la informació publicada a la premsa. 
176 Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC en base a la informació facilitada per Foment del Treball. 
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habilitats i els coneixements que són fonamentals per al desenvolupament d’una cultura emprenedora” 
(Eurydice, 2012).177 

En els subapartats següents es fa una descripció breu de l’estat de la qüestió a l’entorn de l’educació emprenedo-
ra segons nivell educatiu en l’àmbit europeu i espanyol/català. Es tracta d’una composició de lloc en certa mesura 
temptativa, atesa la manca de dades sistemàtiques, comparatives i actualitzades, així com la diversitat interna del 
concepte d’educació emprenedora i, particularment, de la seva articulació pràctica (assignatures o mòduls especí-
fics vs. competències transversals) en funció de l’àmbit geogràfic i/o el nivell educatiu (Eurydice, 2012).178 

5.3.1. Educació primària179 

Un aspecte fonamental en la descripció i l’anàlisi de l’educació emprenedora consisteix en el nivell d’integració 
curricular de l’emprenedoria. L’educació emprenedora es pot incorporar en els sistemes educatius de maneres di-
ferents: a través de la creació d’una assignatura nova i específica, a través de la integració en una o vàries assig-
natures ja existents, o a través del conjunt del currículum de manera transversal. Quan la incorporació de 
l’emprenedoria es produeix a través d’assignatures, normalment arriba a una part de l’alumnat, atès que és trac-
tada com una oferta de caràcter optatiu; contràriament, quan l’emprenedoria s’integra de manera transversal en el 
currículum, arriba a tot l’alumnat, atès que és tractada com un aspecte intrínsec al fet i la relació educativa.  

A la pràctica, el nivell d’integració de l’educació emprenedora en els sistemes educatius varia d’un lloc a un altre, 
però actualment la major part dels països europeus coincideixen en assenyalar la pertinença de l’educació em-
prenedora en els documents estratègics i els plans d’acció a l’entorn de l’educació primària i/o secundària 
(Eurydice, 2012). 

Pel que fa a l’educació primària, les dades disponibles posen de manifest que aproximadament dues terceres 
parts dels països europeus (o de les regions dins dels països europeus) consideren explícitament l’educació em-
prenedora en els seus documents estratègics i/o plans d’acció i, al mateix temps, duen a terme una incorporació 
transversal curricular (Eurydice, 2012). Aquest seria el cas d’Espanya i Catalunya (Eurydice, 2012), on l’educació 
emprenedora a l’educació primària no s’articula mitjançant continguts o assignatures específiques sinó que forma-
ria part dels valors i les competències horitzontals que s’han desenvolupar a través de totes les assignatures i ac-
tivitats d’aprenentatge curricular. 

Com a referent pràctic d’aquest model, es pot destacar l’Escola de Rasquera (zona rural (ZER) La Font de l'Ai-
guadí, Baix Ebre), que ha rebut una menció en el Premi Participa a l’escola 2013 pel seu projecte d’escola em-
prenedora180 basat en els principis del cooperativisme. Tot l’alumnat d’aquesta escola rural (des de P3 fins a sisè 
de primària) és membre de la cooperativa Coproes (Cooperativa Productiva Escolar), creada el curs 2010-2011 
amb el suport del professorat. Els òrgans de govern estan formats per l’alumnat de més edat i es renoven cada 
curs. També cada curs es decideix en assemblea el producte que es comercialitzarà a la fira del poble (que acos-
tuma a ser una manualitat). L’alumnat aprèn a actuar en òrgans de participació col·lectiva, a prendre decisions i 
recollir-les en actes, així com a gestionar econòmicament la cooperativa. També és l’alumnat qui decideix al final 
del curs el destí dels beneficis que s’obtenen de l’activitat emprenedora, els quals s’acostumen a repartir entre 
una entitat benèfica, les despeses de material de l’escola, una excursió per l’alumnat, etc. 

A Bulgària, Letònia, Lituània, Polònia i República Txeca l’educació emprenedora a primària s’integra en altres as-
signatures ja existents –normalment, però no sempre, de les ciències socials- que tenen un caràcter obligatori. 
Només a una petita minoria de països l’educació emprenedora s’integra en el currículum de primària a través 
d’una assignatura específica (p.e. Eslovàquia: “Educació laboral”), o bé es preveu la possibilitat que també pugui 
ser així alhora que apareix com una característica transversal del currículum escolar (p.e. Finlàndia). 

Pel que fa a les fites que cal assolir en l’àmbit de l’educació emprenedora a primària, les dades disponibles posen 
de manifest que la meitat dels països europeus estableixen resultats específics –generalment vinculats a assigna-
tures obligatòries- en els documents estratègics i/o plans d’acció (Eurydice, 2012). El cas d’Espanya i Catalunya 

                                                        
177 En el moment d’elaboració de l’Informe, les dades disponibles més recents sobre l’educació emprenedora a primària a Europa fan referència al curs 
2011/2012. La informació de CE (2012) és relativa als centres educatius de titularitat pública de 31 països participants a la xarxa Eurydice, llevat dels ca-
sos de Bèlgica, Irlanda i Holanda, on les escoles privades concertades també estan representades donat el pes relativament important que tenen dins el 
sistema educatiu (molt superior al 50% de la xarxa escolar). 
178 La divisió del subapartat segons nivell educatiu s’ha fet en funció de la disponibilitat i ordenació de la informació que apareix publicada en fonts secun-
dàries. Per aquest motiu hi ha un epígraf (“Educació secundària postobligatòria”) que agrupa bàsicament el batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà, 
un epígraf (“Formació professional inicial”) que agrupa bàsicament els cicles formatius de grau mitjà (corresponents a l’educació secundària postobligatò-
ria) i els cicles formatius de grau superior (corresponents a l’educació postobligatòria no universitària), i un epígraf sobre “Estudis universitaris”. 
179 Les publicacions de la CE fan servir el sistema de classificació ISCED a l’hora de referir-se als diferents nivells educatius des d’una perspectiva compa-
rativa internacional. Per motius pràctics relacionats amb la comprensió del text, en aquest Informe es tradueix la taxonomia ISCED als nivells educatius 
corresponents al sistema educatiu català. Sota l’etiqueta “Educació primària” es fa referència al nivell ISCED 1, que considera la següent categoria princi-
pal d’ensenyament: educació primària obligatòria (de 6 a 11 anys d’edat teòrica). 
180 Resolució GRI/2538/2013, de 22 de novembre, per la qual s'atorga el Premi Participa a l'escola per a l'any 2013. DOGC núm. 6515, de 4.12.2013 
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destaca positivament en aquest sentit, atès que han definit un conjunt de resultats relacionats amb les actituds 
(p.e. autoconsciència, autoconfiança, iniciativa, assumpció de riscos, creativitat, pensament crític i resolució de 
problemes), els coneixements (p.e. carreres professionals, món del treball, economia i finances) i les habilitats 
(p.e. comunicació, planificació i treball en equip) a l’educació primària (Eurydice, 2012). Generalment, però, els 
resultats de l’educació emprenedora a primària s’expressen a través de l’adquisició de determinades actituds; al-
guns països estableixen resultats dins l’àmbit del coneixement i, finalment, una tercera part dels països se centra 
en les habilitats emprenedores transversals (p.e. comunicació, planificació i treball en equip).  

5.3.2. Educació secundària obligatòria181 

En els països europeus, les referències explícites a l’educació emprenedora en els documents estratègics i/o els 
plans d’acció relacionats amb l’educació secundària obligatòria són molt més freqüents que en el cas de 
l’educació primària (Eurydice, 2012). Les aproximacions transversals curriculars al món de l’emprenedoria estan 
tan esteses com les incorporacions a través d’assignatures, i a la major part dels països conviuen tots dos mo-
dels, com en el cas d’Espanya i Catalunya (Eurydice, 2012). A dues terceres parts dels països europeus, les as-
signatures en què s’integra l’educació emprenedora són de caràcter obligatori i, a la resta, són de caràcter optatiu. 

A diferència del que succeeix a l’educació primària, alguns països europeus ofereixen educació emprenedora a 
secundària obligatòria a través d’una assignatura específica separada. A Lituània i Romania, per exemple, 
l’educació emprenedora és una assignatura obligatòria; a Bulgària l’educació emprenedora és obligatòria per a 
l’alumnat matriculat a la branca tecnològica; i a Dinamarca, Espanya i Catalunya l’educació emprenedora és una 
assignatura específica, però optativa. 

En aquest nivell curricular, l’educació emprenedora s’integra normalment en assignatures optatives o obligatòries 
de l’àmbit de l’economia, els negocis i les carreres professionals, seguit de les assignatures generalment obligatò-
ries de les ciències socials i, finalment, de les matemàtiques, les ciències, la tecnologia i les TIC. Excepcional-
ment, a Letònia i Suècia l’educació per a l’emprenedoria es fa present a les assignatures de l’àmbit de l’art i la 
música. 

L’educació emprenedora a segon cicle d’ESO: “Orientació professional i iniciativa emprenedora”.182 

La Generalitat de Catalunya va aprovar al mes de novembre del 2011 el Pla Catalunya, escola d’emprenedors, que pre-
tén impulsar l’educació emprenedora en totes les etapes educatives (infantil i primària, secundària, formació professio-
nal i batxillerat) mitjançant un conjunt de mesures específiques. El Pla defineix les competències que ha d’assolir 
l’alumnat per tal de convertir les idees en accions, així com els tres objectius generals de l’educació emprenedora: 
d’una banda, facilitar l’inici i la pràctica de l’activitat emprenedora; de l’altra, potenciar els valors del treball, l’esforç i el 
risc en tots els processos formatius; i, finalment, impulsar la creació i el desenvolupament d’empreses, cooperatives, 
societats laborals i treball autònom emprenedor. 

En concret, pel que fa a l’etapa de secundària, el Govern va introduir una assignatura optativa d’orientació professional 
i iniciativa emprenedora al segon cicle de l’ESO, la concreció curricular de la qual apareix publicada en el Decret 
51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ense-
nyaments de l’educació secundària obligatòria. La inclusió de la nova assignatura es justifica en base a la necessitat de 
millorar l’assoliment de les competències bàsiques i afavorir l’èxit escolar de l’alumnat. L’emprenedoria s’entén, en 
aquest sentit, no només com un conjunt de qualitats i habilitats necessàries per crear una empresa, sinó sobretot com 
la capacitat de convertir idees en accions i, per tant, com una actitud general que pot ser d’utilitat en les activitats pro-
fessionals i la vida quotidiana. 

Els objectius fonamentals de l’assignatura d’orientació professional i iniciativa emprenedora són, en primer lloc, ajudar 
l’alumnat en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu i professional i, en segon lloc, fer prendre consciència a 
l’alumnat de la necessitat de tenir iniciativa emprenedora. Des d’aquest doble vessant, l’emprenedoria contribueix a 
l’assoliment de competències bàsiques, com l’autonomia i iniciativa personal, aprendre a aprendre, comunicació, com-
petència digital, i competència social i ciutadana. Alhora, els continguts de l’assignatura s’estructuren en tres apartats 
(autoconeixement i itinerari formatiu; mercat laboral i activitats econòmica; i iniciativa emprenedora i projecte 
d’empresa) que tenen com a fil conductor la presa de decisions de l’alumnat sobre el seu futur acadèmic i professional 
des d’un coneixement més aprofundit d’un mateix i de la realitat. 

Quant a la metodologia d’ensenyament i aprenentatge, el Decret emfasitza la importància de donar a la matèria un en-
focament pràctic i contextualitzar les activitats relacionades amb el món laboral i empresarial a través de visites, pràcti-
ques, entrevistes, converses, tallers, aprenentatge-servei i simulacions. Finalment, s’inclou una activitat pràctica de clo-
enda que consisteix en la creació d’un projecte empresarial que s’ha d’exposar aplicant tècniques de comunicació ver-

                                                        
181 Sota l’etiqueta “educació secundària obligatòria” es fa referència al nivell ISCED 2, que considera la següent categoria principal d’ensenyament: Educa-
ció Secundària Obligatòria (ESO, de 12 a 16 anys d’edat teòrica). 
182 Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC en base al Decret 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, a Departament d’Ensenyament (2011), i a Departament d’Ensenyament 
(2012). 
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bal i no verbal i, idealment, utilitzant la llengua estrangera com una de les llengües vehiculars del projecte. L’avaluació 
hauria de ser contínua i de caràcter formatiu, tant pel professorat com per l’alumnat. 

5.3.3. Educació secundària postobligatòria183 

Tots els països europeus fan referències explícites a l’educació emprenedora en els documents estratègics i/o 
plans d’acció dels nivells corresponents a l’educació secundària postobligatòria (Eurydice, 2012). L’aproximació 
transversal curricular està tan estesa com a l’educació secundària obligatòria -és a dir, a dues terceres parts dels 
països. Allò més destacable en aquest nivell educatiu és el nombre elevat de països europeus en què es dóna 
una combinació de models d’integració: transversalitat curricular i inclusió en assignatures optatives (com succe-
eix en el cas Espanya i Catalunya) o en assignatures obligatòries, depenent de cada cas. 

A més de la meitat dels països europeus, l’educació emprenedora a secundària postobligatòria s’integra en assig-
natures generalment optatives de l’àmbit de l’economia, els negocis i les carreres professionals, seguit de les as-
signatures generalment obligatòries de l’àmbit de les ciències socials (llevat del cas d’Espanya, Catalunya, Angla-
terra, Portugal i Romania, on són optatives). Finalment, a una minoria de països -menys que a l’educació secun-
dària obligatòria- l’educació emprenedora s’integra en assignatures de l’àmbit de les matemàtiques, les ciències, 
la tecnologia i les TIC i, excepcionalment també, en altres assignatures com ètica (Luxemburg) i francès (Letònia). 

En comparació amb l’educació primària, a l’educació secundària obligatòria i postobligatòria hi ha més països que 
estableixen els resultats específics que s’han d’assolir a través de l’educació emprenedora, però, en canvi, 
l’opcionalitat de l’educació emprenedora té més pes aquí que a la primària. 

El cas d’Espanya i Catalunya és novament destacable en el context europeu, atès que els resultats de l’educació 
emprenedora apareixen desagregats en les categories d’actituds i, sobretot, de coneixements i habilitats. Així, pel 
que fa al batxillerat,184 els resultats de l’educació emprenedora apareixen especificats en els objectius generals i 
en els objectius d’assignatures específiques de determinades especialitats (Eurydice, 2012).  

5.3.4. Formació professional inicial185 

L’educació emprenedora és particularment rellevant a la formació professional inicial, atès que està orientada vers 
la inserció immediata de l’alumnat en el món del treball (CE, 2009).186 Els programes i mòduls d’educació empre-
nedora promouen la creativitat, la resolució de problemes, la valoració crítica de les idees de negoci, i la comuni-
cació, entre d’altres coses. Tanmateix, un nombre important de les iniciatives d’educació emprenedora a la forma-
ció professional inicial arreu d’Europa no està integrat en el currículum escolar i/o no formen part d’un marc cohe-
rent i estructurat a l’entorn d’aquesta qüestió (CE, 2009).  

Com a la resta de nivells educatius, també a la formació professional inicial s’observa un desplaçament des de 
posicionaments genèrics a favor de la inclusió de l’educació emprenedora en el currículum escolar a través 
d’afegitons fins a d’altres posicionaments més recents que advoquen per la incorporació transversal de 
l’emprenedoria en totes les assignatures i activitats d’aprenentatge; “això és fins i tot més crucial que proporcionar 
formació per a l’emprenedoria a través de cursos específics, però aïllats” (CE, 2009, p. 22). 

La formació professional inicial adopta formes diferents en funció del país, però també dins d’un mateix país. Tot i 
això, l’educació emprenedora ja s’inclou de manera explícita en els currículums estatals de la major part dels paï-
sos europeus, amb diferent mesura (CE, 2009). Alguns països (p.e. Àustria, Espanya, Estònia, Hongria, Luxem-
burg, Polònia, Regne Unit, Romania i Xipre) reporten que entre el 90 i el 100% del seu alumnat participa en pro-
grames d’educació emprenedora al llarg del seu procés de formació professional inicial. En alguns països com 
Espanya, Estònia i Polònia l’educació emprenedora és obligatòria en aquest nivell educatiu, mentre que en 
d’altres es tracta només d’una assignatura específica de caràcter opcional o obligatori adreçada a una part de 
l’alumnat. Pel que fa al cas d’Espanya, la CE reporta que: 

                                                        
183 Sota l’etiqueta “educació secundària postobligatòria” es fa referència al nivell ISCED 3, que considera les següents categories principals 
d’ensenyament: batxillerat, cicles formatius de grau mitjà de formació professional, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà, ensenyaments 
esportius de grau mitjà, Programa de pualificació professional inicial (PQPI) i curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior. 
184 En l’epígraf següent es descriu de manera específica la situació de l’educació per a l’emprenedoria a la formació professional inicial. 
185 Sota l’etiqueta “Formació professional inicial” d’aquest epígraf es fa referència a la formació professional proporcionada en el sistema educatiu formal 
corresponent als nivells ISCED 3 (educació secundària postobligatòria, concretament: cicles formatius de grau mitjà de formació professional, cicles forma-
tius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà, ensenyaments esportius de grau mitjà, Programa de qualificació professional Inicial (PQPI) i curs de prepara-
ció de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior) i ISCED 4 (ensenyament postsecundari no universitari: cicles formatius de grau superior de 
formació professional, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior i ensenyaments esportius de grau superior). 
186 En el moment d’elaboració de l’Informe, no es disposa d’informació més actualitzada a l’entorn de l’educació emprenedora a la formació professional 
inicial. Les dades sistemàtiques de caràcter internacional disponibles sobre aquest tema daten de l’any 2009. A banda d’això, existeixen fonts disperses 
més recents, però parcials, sobre la situació i l’evolució de l’educació emprenedora a la formació professional que se citen en aquest Informe. 
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“L’educació emprenedora està inclosa en el currículum nacional i és obligatòria per a totes les famílies de 
la formació professional inicial (tècnica, industrial, comercial, etc.). Els programes i activitats 
d’emprenedoria formen part dels cursos i compten un mínim de 35 hores per any, distribuïdes en franges 
de tres hores per setmana en el segon any d’estudi. Les 35 hores fan referència al 55% del contingut cur-
ricular (el Ministeri d’educació dóna directrius generals sobre política educativa), però les comunitats au-
tònomes poden incrementar aquest percentatge fins al 100%” (CE, 2009, p. 20). 

Malgrat la constatació de diferències importants quant a la intensitat i l’efectivitat de l’educació emprenedora als 
països europeus, es comparteixen diversos punts febles com ara que: l’emprenedoria no està inclosa transver-
salment a totes les activitats d’aprenentatge; la participació de l’alumnat en els processos d’ensenyament i apre-
nentatge és limitada; els mètodes d’ensenyament no són els més eficients; l’element pràctic de l’educació empre-
nedora és relativament absent; el professorat no és del tot competent en aquest àmbit; l’emprenedoria no es vin-
cula específicament amb determinades assignatures o professions; i les persones emprenedores i empresàries no 
estan suficientment implicades en l’educació emprenedora que s’imparteix en els centres de formació professional 
inicial (CE, 2009). 

Efectivament, l’educació emprenedora a la formació professional inicial s’imparteix a molts països, però només en 
casos excepcionals l’oferta s’articula sobre la base d’una aproximació global i coherent. En molts casos, 
l’educació emprenedora es desenvolupa a través de relacions col·laboratives i puntuals entre els centres de for-
mació i el tercer sector que, si bé poden facilitar l’accés de l’alumnat a un món d’experiències pràctiques, no ga-
ranteixen necessàriament, per si soles, una aproximació sistemàtica, transversal i interdisciplinària a 
l’emprenedoria. 

Quant als mètodes d’ensenyament, es detecta l’existència d’un buit entre els que es fan servir més habitualment 
en els centres de formació professional inicial (p.e. les lliçons, les simulacions per ordinador, l’elaboració de plans 
d’empreses per part de l’alumnat, i les visites a empreses i llocs de treball) i aquells mètodes més efectius (p.e. el 
coaching, el mentoring, el joc de rols, la pluja d’idees i els estudis de cas) (CE, 2009). Aquest decalatge és atribu-
ïble -almenys parcialment- als dèficits de formació del professorat, el qual no sempre està suficientment preparat 
per a l’ús dels mètodes d’aprenentatge actiu, fet que pot condicionar el grau amb què la formació professional ini-
cial és realment emprenedora. 

Finalment, no es constata l’existència de dificultats rellevants en la cooperació entre els centres de formació i els 
centres de treball, particularment en aquells casos en què els centres de formació són més proactius i, de forma 
més general, en aquells països que compten amb sistema dual de formació professional. Les dificultats més co-
munes en aquest sentit tenen a veure amb les pimes, bé sigui per l’escassetat de temps que poden dedicar a 
l’alumnat, bé per l’elevat nombre d’activitats que s’han de desenvolupar, o bé per no visualitzar els beneficis que 
es deriven de la col·laboració amb els centres de formació.  

A tot això, cal afegir la localització de marges de millora en les experiències d’educació emprenedora a les em-
preses relacionades amb el desconeixement de les expectatives i prioritats de cada part (centre de formació vs. 
centre de treball), amb la manca de confiança mútua derivada del fet anterior, amb diferències o incompatibilitats 
horàries entre els centres de formació i els centres de treball, i amb l’absència de punts d’informació i contacte en 
els centres de formació. 

Integració curricular de l’educació emprenedora a la formació professional inicial. 

Anna Punyet. Fundació BCN Formació Professional. 

L’emprenedoria en la formació professional inicial i per l’ocupació ha anat adquirint importància en les dues darreres 
dècades i especialment en els darrers anys de recessió econòmica. Amb la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, 
de qualitat de l’educació (LOCE, en les sigles en castellà) es va introduir per primera vegada en el sistema educatiu la 
importància de l’esperit emprenedor. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), que derroga la LOCE, 
continua l’aposta a favor de la promoció de l’esperit emprenedor i es configura com a una competència bàsica dins del 
sistema educatiu, incloent la formació professional. En el cas de Catalunya, aquest fet es materialitza en la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC).  

El Reial Decret 1147/2011, de 30 de juliol, d’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu i el De-
cret 284/2011 d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial estableix el mòdul específic –no 
transversal- d’Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) en tots els cicles formatius, tant de grau mig com superior. 
Aquest va ser un canvi significatiu respecte de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, general del sistema educatiu 
(LOGSE), que no preveia l’emprenedoria i només s’impartia el mòdul “Administració, gestió o comercialització en la pe-
tita empresa” en els cicles de la família professional d’Administració.  

El contingut curricular del mòdul EIE recull tres aspectes clau vinculats al món de l’empresa: a) el foment de la iniciativa 
emprenedora; b) el coneixement del món de l’empresa; i, finalment, c) la creació i posada en marxa d’una microempre-
sa (a la pràctica, menys rellevant que els dos anteriors). La tendència mostrada des de la Unió Europea, l’Estat espa-
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nyol i Catalunya en els estudis de formació professional és la d’incentivar l’esperit emprenedor amb un element integrat 
en el programa curricular per tal de promoure actituds i competències emprenedores per a la creació d’una empresa i el 
foment de la innovació en l’empresa i en la societat.  

Davant d’aquest context, i en el marc de la LEC, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya aprova 
el novembre del 2011 el Pla de mesures Catalunya, escola d’emprenedors, que pretén impulsar, d’una banda, l’esperit 
emprenedor entre l’alumnat de la formació professional i, de l’altra, la sensibilització per la cultura emprenedora en els 
centres de formació professional. Amb aquest objectiu, des de la Direcció General de la Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial es promou el Programa L’empresa a prop, un dels objectius del qual és l’elaboració, 
per part de l’alumnat, de plans d’empresa vinculats als estudis que fan. El Programa, que ja s’està desenvolupant en el 
moment d’elaboració d’aquest Informe, preveu les accions següents: incrementar la creació efectiva d’empreses per 
part de l’alumnat de formació professional, consolidar la mostra de projectes emprenedors d’FP a Catalunya, estendre 
la formació en emprenedoria a d’altres centres de formació professional, compartir bones pràctiques entre els centres 
docents participants, i ampliar l’impacte de la formació i sensibilització a tots els centres docents de formació professio-
nal catalans. 

No obstant això, i de forma paral·lela, existeixen iniciatives que complementen la formació professional reglada i, per 
tant, les tasques educatives dels centres. L’autonomia del centre i els recursos de què disposa cada centre determinen 
l’execució o no d’aquestes accions complementàries adreçades als/ les joves que cursen formació professional inicial. 
Aquestes iniciatives són liderades per administracions públiques, fundacions, associacions, cooperatives, ens locals i 
altres organismes de l’àmbit empresarial i formatiu, i es poden agrupar en dues grans tipologies: 

D’una banda, accions de promoció i foment del caràcter emprenedor: serveis de mentoring a les escoles amb la 
col·laboració de persones empresàries. Aquestes accions acostumen a englobar premis i concursos adreçats a alum-
nat de formació professional que durant el curs acadèmic ha elaborat un pla d’empresa o un projecte emprenedor. 
Aquestes accions tenen un caràcter motivador i, alhora, donen visibilitat a idees i iniciatives emprenedores. 

De l’altra, accions formatives: programes d’iniciació a l’emprenedoria orientats a l’adquisició de les competències bàsi-
ques associades a una persona emprenedora (iniciativa, lideratge, resiliència, etc.), així com de competències més 
transversals com l’anglès. En aquest context, també es desenvolupen processos d’aprenentatge a partir de simuladors 
de plans d’empresa i altres programaris educatius específics en emprenedoria.  

5.3.5. Estudis universitaris187 

L’educació emprenedora a la universitat pot contribuir de forma determinant a la promoció de la cultura innovado-
ra i empresarial a la societat (OCDE, 2008). La demanda d’educació emprenedora a la universitat és una tendèn-
cia creixent a Europa, però posa de manifest una mancança de recursos tècnics, humans i de finançament (CE, 
2008) que ha posicionat el vell continent per sota dels EUA en els aspectes següents, segons dades publicades 
per l’OCDE l’any 2008: 

 Experiència: l’emprenedoria ha format part del currículum educatiu de les universitats nord-americanes des 
de fa cinquanta anys; a Europa des de fa només una dècada, aproximadament. 

 Orientació al creixement: als EUA l’emprenedoria significa generalment orientació al creixement de les em-
preses; a Europa ha significat més freqüentment creació d’empreses. 

 Espai de l’emprenedoria a la universitat: moltes universitats nord-americanes tenen departaments acadèmics 
d’emprenedoria; a Europa aquest fet és menys freqüent i el professorat d’emprenedoria desenvolupa la seva 
funció des de disciplines tradicionals com l’economia o la gestió i administració d’empreses. 

 Aprenentatge multidisciplinari: molts campus universitaris nord-americans fan esforços per minimitzar les bar-
reres acadèmiques institucionals que actuen en detriment del creuament multidisciplinari i la creació d’entorns 
creatius i innovadors; a Europa aquesta aproximació es dóna amb menys freqüència, tot i que s’està estenent 
progressivament. 

 Vincles entre l’acadèmia i els negocis: als EUA l’educació emprenedora manté una relació molt estreta amb el 
món dels negocis i les universitats desenvolupen un paper clau com a agents de desenvolupament territorial; 
a Europa, l’educació emprenedora s’ensenya habitualment a l’aula a través de classes magistrals i moltes 
universitats no tenen incentius per establir relacions amb el sector privat. 

D’acord amb la CE (2008), el procés de Bolonya representa tot un revulsiu de cara al desenvolupament de 
l’educació emprenedora en l’àmbit universitari. Al maig del 2007, els quaranta-set països que van signar el procés 
de Bolonya van convenir de reconèixer la rellevància de l’aprenentatge no formal, dels desenvolupaments curricu-

                                                        
187 Sota l’etiqueta “estudis universitaris” es fa referència als nivells ISCED 4 i 5, que considera les següents categories principals d’ensenyament: primer ci-
cle d’educació universitària (educació universitària de primer, segon i tercer grau; màster oficial) i segon cicle de l’educació universitària (condueix a una 
qualificació d’investigació avançada). 
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lars flexibles, de la mobilitat del professorat i l’alumnat, i de la col·laboració entre la universitat i l’empresa. En 
aquest darrer sentit, la CE proposa fomentar l’esperit emprenedor a la universitat i educar en les habilitats relacio-
nades amb l’emprenedoria. Des de l’OCDE (2008) s’elaboren recomanacions en aquest mateix sentit, i 
s’emfasitza que l’educació emprenedora de l’alumnat universitari ha de servir no només per fomentar l’inici de pro-
jectes empresarials, sinó també per gestionar el seu creixement. 

Jaume Valls. Director de la Càtedra Emprenedoria de la Universitat de Barcelona188 

L’interès de la universitat catalana per l’emprenedoria es comença a despertar als anys noranta coincidint amb el 
desenvolupament de la tercera missió de la universitat: la transmissió de tecnologia i coneixement a la societat. Al prin-
cipi del segle XXI, la reforma educativa de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) dóna lloc a la conceptualització 
de l’emprenedoria com a competència transversal. Tanmateix, la seva execució a través del desplegament dels nous 
plans d’estudis és, en molt casos, feble. 

El sistema universitari es caracteritza entre d’altres coses per la seva autonomia. Això genera diversitat de situacions, 
però cap al final del 2010 nou universitats catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UOC, URV, UdG, UdL, i UVic) van comen-
çar a treballar de “baix” a “dalt” en el projecte Xarxa d’Emprenedoria Universitària, i en el moment d’elaboració d’aquest 
Informe ja existeix formalment un conveni interuniversitari per fomentar l’emprenedoria, contribuir a la detecció de talent 
i crear vocacions empresarials en la comunitat universitària. 

Un aspecte important pel que fa a l’emprenedoria universitària consisteix a llimar l’excessiva rigidesa conceptual que 
relaciona l’emprenedoria amb la creació d’empreses. L’objectiu i l’indicador hauria de ser en aquest sentit incrementar 
la intencionalitat d’emprendre per part de l’alumnat, i per assolir-ho no cal prioritzar l’elaboració de plans d’empresa sinó 
el treball competencial a través, per exemple, de la presència de les persones emprenedores en les aules i de metodo-

logies com la CDIO™ (Conceiving – Designing – Implementing – Operating)189orientades a projectes.  

Més recentment, al novembre del 2013, la CE i l’OCDE posen conjuntament en marxa el portal “Heinnovate”,190 
una eina gratuïta al servei de les universitats per tal que pugin mesurar el seu nivell d’emprenedoria i donar a 
conèixer les bones pràctiques. Sobre la base de l’autoavaluació de les universitats, el portal genera un informe in-
tern (que no es difon) on es destaquen els punts forts i els punts febles, i s’identifiquen àrees de possible millora. 
Els aspectes avaluats són el lideratge i la governança, la capacitat organitzativa, l’ensenyament i l’aprenentatge, 
els itineraris per a persones emprenedores, la comunicació universitat-empresa, la internacionalització i la mesura 
de l’impacte. L’any 2008, però, ambdós organismes ja reconeixen els esforços realitzats a Europa una dècada 
abans del procés de Bolonya alhora que suggereixen la necessitat d’invertir més recursos en determinats àmbits 
de l’educació emprenedora universitària; concretament, en el desenvolupament curricular, la borsa de professorat 
expert, el finançament, la col·laboració entre disciplines/departaments universitaris, i la creació d’spin-offs a les 
institucions científiques i tecnològiques.  

Pel que fa al desenvolupament curricular, es considera que l’educació emprenedora no està suficientment inte-
grada en els documents estratègics i/o plans d’acció, com tampoc en el conjunt dels processos d’ensenyament i 
aprenentatge de les institucions universitàries: l’educació emprenedora s’ofereix normalment com a opció i no es-
tà present en molts departaments –incloent els científics i tecnològics. La situació de l’educació emprenedora a la 
universitat és més favorable en alguns països (entre els quals destaca el cas d’Alemanya) i és més desfavorable 
en els països que van accedir més tard a la UE. Alhora, cal tenir present que l’ús de metodologies actives 
d’ensenyament i aprenentatge, i la participació de persones emprenedores i empresàries en els processos de 
formació, no són la norma a la universitat europea, ans tot el contrari. 

Quant al professorat, val a destacar la mancança d’una massa crítica de professorat expert en emprenedoria a 
moltes universitats europees. Aquest fet representa una dificultat no només de cara al desenvolupament a llarg 
termini de l’educació emprenedora, sinó també pel que fa a la disponibilitat d’una oferta formativa suficient a curt i 
mig termini (de fet, a moltes universitats europees, el professorat d’educació emprenedora treballa només a temps 
parcial i/o com a personal convidat). La creació d’una borsa de professorat especialitzat en emprenedoria reque-
reix, d’una banda, ampliar la definició d’“educador” o “educadora” per tal de poder incloure les persones emprene-
dores i empresàries en els processos d’ensenyament i aprenentatge i, de l’altra, invertir en la formació específica 
del professorat present i futur. Tant la CE (2008) com l’OCDE (2008) fan referència a la necessitat d’acreditar pro-
fessionals en educació emprenedora, particularment en l’àmbit dels estudis superiors i de doctorat, per tal de 
complementar les accions iniciades en l’àmbit dels complements formatius de curta durada. 

                                                        
188 Compareixença celebrada el dia 8 de maig del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
189 CDIO™ és defineix com un marc educatiu innovador enfocat cap a la producció de futurs enginyers. La xarxa CDIO està formada per una àmplia di-

versitast d’institucions que abarca des d’universitats líders en recerca a escala global fins a institucions educatives locals. Per a més informació, vegeu 
http://www.cdio.org/.  
190 Per a més informació, consulteu https://heinnovate.eu/intranet/main/index.php. 

http://www.cdio.org/
https://heinnovate.eu/intranet/main/index.php
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En relació amb el finançament universitari destinat a l’educació emprenedora, a la UE la major part és de caràcter 
públic, a diferència dels EUA on la major part del finançament prové directament de persones emprenedores ja 
graduades. Les universitats europees no s’impliquen suficientment en el seguiment de les trajectòries professio-
nals de l’ex-alumnat, una part del qual podria participar directament en els processos d’educació emprenedora 
fent retorns a la universitat, també a través de la socialització de la seva experiència i coneixements pràctics. 
D’acord amb l’OCDE, el problema principal de la dependència pública de les càtedres i centres universitaris rela-
cionats amb l’emprenedoria és la sostenibilitat: la major part dels programes públics de finançament comencen a 
funcionar després de l’expressió de la necessitat i finalitzen abans d’haver generat l’impacte necessari (OCDE, 
2008).  

Pel que fa a la col·laboració entre disciplines i departaments universitaris, es constata un dèficit en l’àmbit de 
l’educació emprenedora directament relacionat amb l’organització interna i les estructures institucionals università-
ries, les quals dificulten el desenvolupament d’aproximacions curriculars flexibles i interdisciplinàries, així com la 
mobilitat per part del professorat i l’alumnat. Malgrat l’existència d’alguns avenços importants entre universitats 
d’un mateix país, continua existint un buit molt gran en l’àmbit de les relacions internacionals: una proporció molt 
elevada del professorat treballa en el seu país d’origen i, fins i tot, a la seva universitat d’origen, mentre que el 
percentatge d’estudiants internacionals augmenta progressivament. La CE (2008) relaciona els reptes principals 
de l’educació emprenedora universitària amb la capacitat de generar espais inclusius mitjançant el desenvolupa-
ment d’aproximacions interdisciplinàries i transversals. Per la seva banda, l’OCDE (2008) destaca l’oportunitat que 
pot representar el procés de Bolonya de cara a la superació de les diferències culturals i l’establiment de relacions 
de cooperació entre països europeus dins l’àmbit de l’educació emprenedora universitària. 

Finalment, quant a creació d’spin-off a les institucions científiques i tecnològiques, es constata que les universitats 
europees proporcionen una formació de qualitat molt elevada en el terreny de les enginyeries, la tecnologia i la ci-
ència però que, en canvi, la comercialització de l’I+D+i es troba en les beceroles. Algunes universitats europees 
han estat proactives en aquest sentit, però el marge de millora per al reforçament de les relacions entre la univer-
sitat i les empreses i per a la transferència tecnològica continua sent encara ampli. D’acord amb la CE (2008), la 
creació d’empreses basades en aquesta transferència de coneixements ha esdevingut una prioritat a la universitat 
espanyola. Moltes institucions han desenvolupat programes de detecció i contractació de persones emprenedo-
res, amb estructures paral·leles de suport per al desenvolupament d’idees en negocis viables. L’OCDE (2008) 
considera, en aquest sentit, que Europa necessita reconèixer el seu potencial competitiu global i crear un “ecosis-
tema” universitat/empresa capaç d’atreure i retenir el personal investigador i emprenedor amb més talent del món. 

La transferència de tecnologia i coneixement universitat – empresa a Espanya191 

Xavier Testar Ymbert. Professor i Delegat del Rector per a Accions Estratègiques d’Innovació, Universitat de 
Barcelona. 

La transferència de tecnologia i coneixement constitueix l’eix central de la “tercera missió de la universitat” (és a dir, el 
desenvolupament econòmic i social de l’entorn en què s’ubica). Malgrat els avenços que ha experimentat la transferèn-
cia de tecnologia a Espanya en els darrers anys, encara queda molt camí per recórrer i per assolir unes taxes de trans-
ferència d’acord amb les capacitats de generació de coneixement del sistema d’I+D públic. Concretament, Espanya 
ocupa la desena posició en el rànquing de països segons producció científica i genera aproximadament un 3% de la 
producció científica mundial; en canvi, ocupa a l’entorn de la trentena posició quant a capacitat d’innovació. Al mateix 
temps, després de molts anys de creixement, l’import global dels contractes d’investigació entre les universitats i les 
empreses, les administracions i altres organismes, ha disminuït notablement des del màxim assolit l’any 2008, un fet 
que no és aïllable dels efectes de la crisi econòmica sobre la inversió en I+D i innovació. 

En les modalitats de transferència science push (quan la universitat “empeny” per arribar al mercat), es detecten limita-
cions rellevants en el procés de translació al teixit productiu dels resultats de la investigació: el gran buit que encara 
existeix entre el coneixement i la propietat industrial generada; una capacitat reduïda de llicenciar les patents genera-
des; i la disponibilitat de capital risc. El resultat d’això és un retorn molt baix dels retorns per llicència i una baixa capita-
lització de la major part de les spin-off creades, el nombre de les quals continua augmentat progressivament però sen-
se que es doni un creixement suficient per consolidar-se plenament i/o competir en els mercats internacionals. 

En aquest context, es fa necessari potenciar el paper de les oficines de transferència a través de la provisió de fons es-
pecífics adreçats a donar cobertura a les despeses de la fase de “prova de concepte” –que per a molts processos de 
transferència representa una autèntica “vall de la mort”, així com a través de la creació de les condicions que permetin 
incrementar la disponibilitat de capital risc, particularment en relació amb el creixement de les spin-off ja creades i que 
han comptat amb el suport financer durant la fase de capital llavor. 

 

 
                                                        
191 Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC es base a l’informe de Testar (2012). 
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5.3.6. Formació professional per a l’ocupació192 

La formació professional per a l’ocupació ha experimentat al llarg dels darrers anys un canvi d’enfocament a favor 
de l’educació emprenedora centrada en la creació d’empreses i l’autoocupació. La formació professional per a 
l’ocupació depèn del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i s’emmarca en l’Estratègia espanyola d’ocupació 
2012-2014 (EEE), que defineix els referents per les actuacions en matèria de polítiques actives d’ocupació (PAO). 
El punt 5.7. “Àmbit d’autoocupació i creació d’empreses” de l’EEE defineix les accions i les mesures dirigides prin-
cipalment a fomentar les iniciatives empresarials que generin ocupació i impuls econòmic en els territoris. Concre-
tament les mesures definides són les següents: ajudes als autònoms i autònomes, cooperatives i societats labo-
rals, així com a la creació d’empreses; ajudes financeres per a préstecs; ajudes destinades a inversions; ajudes 
d’assistència tècnica i recolzament a la funció gerencial; ajudes a la formació; i ajudes adreçades a estudis de 
mercat i de viabilitat. 

Sobre la base de l’EEE, el SOC desenvolupa el Pla general d’ocupació de Catalunya – Estratègia catalana per a 
l’ocupació 2012-2020 i articula un conjunt d’accions que contemplen totes les fases del procés de creació 
d’empreses en col·laboració amb la xarxa ocupacional integrada pels ens locals, les oficines d’ocupació i els cen-
tres d’innovació i de formació professional. 

Les accions de les PAO se centren en la fase inicial de la creació de l’empresa i integren la sensibilització, la mo-
tivació, l’orientació i la formació per emprendre, i s’adrecen principalment a persones en edat de treballar, sobretot 
en situació d’atur. Els serveis que s’ofereixen són: accions d’orientació i assessorament professional; accions for-
matives per sensibilitzar i incentivar les competències per a l’emprenedoria i alhora, instruments i continguts per a 
la gestió empresarial; i accions adreçades a facilitar espais (vivers o incubadores) per a la creació de l’empresa 
durant els tres primers anys. 

Des del punt de vista de l’empresa, el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya també 
desenvolupa estratègies per al foment de la creació, la consolidació i la internacionalització empresarial a través 
de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ. El principal programa en aquest sentit ha estat el Pro-
grama INICIA per a la creació d’empreses.  

Alhora, cal esmentar l’existència de programes de foment de l’emprenedoria des de les administracions locals i 
els organismes territorials en l’àmbit del desenvolupament local. Des dels departaments de promocions econòmi-
ques dels ajuntaments es desenvolupen accions en la mateixa línia que ho fa la Generalitat de Catalunya, bé sigui 
a través d’empreses municipals, associacions, consells comarcals i mancomunitats, bé sigui a través d’altres ens 
amb intervenció directa en el territori. 

Finalment, és important assenyalar que també hi ha programes i iniciatives adreçades a les persones que volen 
iniciar el seu negoci però que no depenen directament de l’Administració. 

5.4. Experiències d’educació emprenedora 

Com s’ha vist al llarg d’aquest capítol, l’educació emprenedora és un concepte subjecte al debat teòric i polític i, al 
mateix temps, una realitat més o menys desenvolupada en funció dels països i els sistemes educatius (p.e. des 
d’una assignatura específica de caràcter optatiu que s’afegeix al currículum escolar, fins al desenvolupament d’un 
nou paradigma educatiu que requereix canvis globals i estructurals).  

En aquest subapartat es relacionen diverses taules que resumeixen un conjunt d’experiències d’educació empre-
nedora principalment de Catalunya, però també d’Espanya i un cas dels EUA. Cada experiència d’educació em-
prenedora s’explica en funció d’uns descriptors comuns (tipologia, organisme o entitat, àmbit territorial, objectius i 
descripció) i, al mateix temps, es faciliten els enllaços als llocs webs que permeten ampliar la informació proporci-
onada en aquestes pàgines. 

En la selecció d’experiències d’educació emprenedora s’han prioritzat els programes, projectes, recursos i oferta 
d’estudis que s’aproximen en més gran mesura a la definició “àmplia” d’educació emprenedora que es projecta 
actualment des de la CE (adquisició de competències transversals) i que determina bona part dels objectius de 
les polítiques educatives promogudes des d’aquest àmbit administratiu. Així doncs, les experiències d’educació 
emprenedora seleccionades en aquest subapartat responen en diferent mesura a la idea general de capacitar les 
persones per transformar les idees en accions, i inclouen aspectes com la creativitat, la innovació, la iniciativa, 
l’assumpció de riscos, i la planificació i gestió de projectes que es puguin aplicar a tots els aspectes de vida. 

                                                        
192 Aquest subapartat ha estat elaborat per Ana Punyet, Fundació BCN Formació Professional, i se centra en la descripció de la relació entre la formació 
professional per a l’ocupació i l’emprenedoria en l’àmbit territorial de Catalunya. 
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Les taules s’han ordenat en base a dos criteris. En primer lloc, un de general que té a veure amb el caràcter es-
tructural o parcial de les experiències d’educació emprenedora en el context del sistema educatiu. Aquest criteri 
ha donat lloc a una divisió general entre experiències transversals, d’una banda, i experiències específiques, de 
l’altra. En segon lloc, un criteri addicional d’ordenació interna de les experiències en funció del nivell educatiu i 
que abraça des de l’educació infantil (p.e. un recurs museístic) fins a l’educació superior (p.e. un grau universitari). 

Malgrat no situar-se en els nivells de desenvolupament, generalització i suport institucional reportats en el cas 
dels països del nord i el centre d’Europa, o als EUA, l’educació emprenedora a Catalunya i Espanya descriu una 
pauta de creixement lent però sostingut derivat d’una voluntat política i un conjunt de canvis legislatius favorables 
a aquest fet. 

5.4.1. Experiències transversals 

Experiència 1 

Nom Catalunya, escola d'emprenedors 

Tipologia Estratègia/pla d'acció transversal. 

Organisme o entitat Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya. 

Àmbit territorial Catalunya. 

Objectius 

Fomentar l'esperit emprenedor i el desenvolupament empresarial concret. 

Facilitar l'inici i la pràctica de l'activitat emprenedora. 

Potenciar els valors del treball, l'esforç i el risc en tots els processos formatius. 

Impulsar la creació i el desenvolupament d'empreses, cooperatives, societats laborals i treball 
autònom emprenedor. 

Descripció 

Catalunya, escola d'emprenedors és un conjunt de mesures per fomentar l'esperit emprenedor 
d'aplicació a totes les etapes educatives aprovades el 8 de novembre de 2011. Les mesures 

recullen els principis generals de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), del Pla de Govern 
2011-2014, i del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC). 

Les mesures estableixen les competències emprenedores (iniciativa, innovació, assumpció de 
risc, planificació, organització per objectius, treball en equip, construcció de xarxes de suport, i 
creativitat) i fixen els objectius corresponents en les diferents etapes educatives. 

Pel que fa l’educació infantil i primària, els objectius són conèixer determinats conceptes eco-
nòmics bàsics; entendre les relacions existents entre diferents actors socials (família, comuni-
tat, ciutat, etc.); comprendre la importància i la relació entre l’ensenyament i l’assoliment de fi-
tes. 

Dins l’àmbit específic de l’escola rural, els objectius són promoure l’emprenedoria a partir de la 
capacitació de les persones més joves i en coordinació amb el territori; difondre la cultura em-
prenedora mitjançant la creació d’una cooperativa a l’aula; i conèixer els passos per crear i 
gestionar una empresa. 

En relació amb l’ESO, els objectius són desenvolupar la perseverança, la creativitat i la confi-
ança en un mateix; descobrir les habilitats i interessos personals i els riscos d’abandonar els 
estudis; comprendre la relació entre economia i empresa, així com el funcionament del mercat 
entre països en un món globalitzat. En aquest nivell educatiu, s’inclou una nova assignatura 
optativa a segon cicle, anomenada “Orientació professional i iniciativa emprenedora”. 
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Quant a la FP i el batxillerat, els objectius són aplicar de manera pràctica els coneixements 
adquirits i fomentar el treball en equip; comprendre la realitat social i econòmica i estimular la 
capacitat crítica; analitzar les aptituds requerides en el mercat laboral i comparar-les amb els 
interessos i habilitats de l’alumnat; i adquirir eines de cara als primers passos en l’àmbit pro-
fessional. 

En el cas concret de la FP es generalitza una nova assignatura (“Empresa i iniciativa empre-
nedora”) i es posa en marxa el projecte pilot d’emprenedoria “L’empresa a prop” amb l’objectiu 
de crear una xarxa d’emprenedoria d’FP; impulsar la creació de noves empreses per part de 
l’alumnat d’FP; dotar els centres docents dels recursos necessaris per aprofundir en aspectes 
d’emprenedoria; compartir bones pràctiques entre els centres docents; crear uns premis sobre 
emprenedoria que permetin el desenvolupament dels projectes guardonats a través de micro-
crèdits; configurar un banc d’idees que contingui projectes proposats pels centres docents; i 
crear un viver d’empreses a les instal·lacions del centre docent. 

Més informació 

Experiència 2 

Nom Agència de Desenvolupament del Berguedà 

Tipologia Institució pública amb una oferta formativa transversal. 

Organisme o entitat Servei d'Innovació i empresa, Agència de Desenvolupament del Berguedà. 

Àmbit territorial Berguedà. 

Objectius 

Fomentar la cultura emprenedora a la societat berguedana. 

Difondre i fomentar la cultura emprenedora en les diverses etapes educatives i, concretament, 
desenvolupar un projecte a secundària. 

Incentivar i impulsar la iniciativa emprenedora. 

Articular la quàdruple hèlix al Berguedà, exercint de plataforma i establint xarxes de 
col·laboració entre empresa-universitat-centres tecnològics-Administració, amb el propòsit de 
desenvolupar una política de talent i estratègia territorial d'innovació i clúster. 

Descripció 

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà és la institució pública de la comarca del Ber-
guedà que té per objectiu desenvolupar mesures i accions per afavorir una cohesió i una coor-
dinació més gran entre organitzacions, i augmentar la competitivitat i el desenvolupament glo-
bal del Berguedà. En relació amb l'emprenedoria, es poden destacar cinc mesures i accions: 
"Cultura emprenedora a l'escola", "Accions de foment de l'emprenedoria a secundària", "Semi-
naris de foment de l’emprenedoria a programes ocupacionals", "Formació dirigida als docents 
de secundària", i "Escola d'estiu per a persones emprenedores". 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.62bd415c0f11adc77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=5dfee0542b52a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5dfee0542b52a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=baa1239b2b783310VgnVCM1000008d0c1e
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“Cultura emprenedora a l'escola”: consisteix a facilitar l'adquisició de competències i habilitats 
emprenedores en edats primerenques a través de la difusió de la cultura emprenedora a l'edu-
cació primària. Durant el curs escolar, l'alumnat assumeix el rol d'empresari a través de la cre-
ació i gestió de cooperatives: fase de constitució (s’estableix una Junta directiva, s’escull un 
nom, es marquen uns estatuts, etc.), fase de fabricació d’un producte i, finalment, fase de ven-
da d’aquest producte en un mercat local. Aquest procés permet integrar l'educació i l'empresa 
en un mateix espai i facilita la comprensió per part de l'alumnat del funcionament de les em-
preses, de la relació amb l'entorn, i de la importància que té la iniciativa, l'expressió oral i el 
treball en equip. "Cultura emprenedora a l'escola" és un programa multidisciplinar i transversal 
que ha de permetre fomentar l'ocupabilitat de l'alumnat i el seu arrelament en el territori. En el 
curs escolar 2013-2014 el Programa s'ha ampliat fins a un total d'onze escoles, quinze coo-

peratives i tres-cents nou alumnes participants. El Programa "Cultura emprenedora a l'escola" 
va ser creat per Valnalón (Principat d'Astúries) i està promogut per la Diputació de Barcelona. 
Al Berguedà està organitzat per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà en col·laboració 
amb l'Ajuntament de Berga. 

“Accions de foment de l'emprenedoria a secundària”: es tracta de cinc seminaris de caràcter 
teòric i pràctic sobre 1) generació d'idees, 2) creativitat, 3) mercat laboral, 4) creació d'empre-
ses, i 5) cooperatives i economia social, adreçats a alumnes d'ESO, batxillerat i cicles de for-
mació professional. L'any 2013 s'han dut a terme 10 seminaris, d'una durada total de 16 ho-

res, a un conjunt de 183 alumnes. En el marc d'aquesta acció, també es dóna suport a d'altres 
mesures com: el projecte pilot d'emprenedoria Galileu de l'Escola Xarxa a primer de batxillerat; 
la Jornada adreçada a joves d'educació secundària “Berguedà, situa't al mapa” (creació d'una 
idea de negoci amb tecnologia GPS, presentació del projecte, selecció de projectes guanya-
dors i entrega de premis); i les xerrades empresarials FEMcat (en col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Berguedà i el grup Berguedà 2.0). 

“Seminaris de foment de l'emprenedoria a programes ocupacionals”: consisteix en seminaris 
de creació d'empreses i autoocupació com a oportunitat de futur adreçats particularment a 
persones joves, dones, persones d'origen immigratori i persones de 55 anys o més. L'any 
2013 s'han fet set seminaris, d'una durada total de 17 hores, a un conjunt de 76 alumnes. 

"Formació dirigida als docents de secundària": es tracta del curs organitzat al setembre del 
2013 anomenat "L'assignatura d'emprenedoria: eines i coneixements per a la seva pràctica". 

L'objectiu d'aquest curs de quinze hores de duració és facilitar al professorat de segon cicle 
d'ESO els coneixements i les eines necessàries per al desenvolupament de l'assignatura d'e-
ducació emprenedora en l'aula. Han participat onze professors i professores de diferents cen-
tres educatius de la comarca. 

"Escola d'estiu per a persones emprenedores": curs intensiu de vuit sessions dirigit fonamen-
talment a persones joves, estudiants universitaris i treballadors i treballadores autònoms que 
s'han donat d'alta recentment. Els objectius del curs són difondre l'esperit emprenedor i els co-
neixements bàsics necessaris per al desenvolupament d'un projecte, i intercanviar experiènci-
es amb els empresaris i empresàries. L'any 2013 s'ha celebrat la cinquena edició d'aquest 

curs, que tracta vuit temes diferents (un per sessió): l'emprenedor; l’RSE, el pla de màrqueting, 
el pla d'operacions i RRHH, les habilitats directives, el pla financer, l'intercanvi d'experiències 
amb els empresaris i empresàries, el taller de creativitat, el mètode CANVAS, i la conferència 
de cloenda. Al llarg de les cinc edicions del curs han participat un total de 113 alumnes, alguns 
dels quals han posat en marxa la seva empresa. 

Més informació 

http://www.adbergueda.cat/
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Experiència 3 

Nom Valnalón, Ciutat Tecnològica de la Vall del Nalón (Principat d'Astúries) 

Tipologia Empresa pública amb una oferta educativa adreçada a tot el sistema. 

Organisme o entitat Conselleria d'Economia i Ocupació, Principat d'Astúries. 

Àmbit territorial Vall del Nalón, Principat d'Astúries i Espanya. 

Objectius 

Produir un canvi social per passar de la "cultura industrial" a la "cultura emprenedora". 

Dissenyar i dur a terme un pla de regeneració, promoció i dinamització empresarial a la Conca 
del Nalón. 

Fomentar l'esperit emprenedor en els diferents nivells educatius i estaments socials (p.e. per-
sones empresàries, tercer sector social i administració). 

Descripció 

Valnalón ha desenvolupat des de l’any 1993 una "Cadena de formació" emprenedora que 

consta de diversos programes educatius repartits al llarg de les diferents etapes del sistema 
educatiu. L’any 2004 la Cadena de formació va ser inclosa en el Programa del foment de 

l’emprenedoria del Govern asturià i, més recentment, s’ha començat a implementar aquests 
programes educatius fora del Principat. La primera baula de la cadena són els programes d'e-
ducació emprenedora adreçats a l'alumnat d'educació primària i la darrera baula els progra-
mes adreçats a l'alumnat de batxillerat, cicles formatius i formació professional per a l'ocupa-
ció : EME ("Emprender en mi Escuela"), EJE ("Empresa Joven Europea"), PETIT ("Proyecto 
Educativo de Tecnología, Innovación y Trabajo"), JES ("Jóvenes Emprendedores Sociales"), 
"Jóvenes Productores Cinematográficos", EIE ("Empresa e Iniciativa Emprendedora") i TMP 
("Taller para Emprender”). 

EME: Programa educatiu adreçat a l'alumnat d'educació primària. EME s'incorpora de manera 
transversal en les diferents àrees del coneixement curricular, i permet la creació i desenvolu-
pament d'una cooperativa en què l'alumnat fabrica productes que després venen en un mercat 
o fira comercial de la seva localitat. 

PETIT: Programa educatiu adreçat a l'alumnat de primer cicle d'ESO. PETIT consisteix en la 
formació, al llarg del curs escolar, d'equips d'innovació a través dels quals l'alumnat dissenya, 
crea i desenvolupa projectes o prototipus que permetin millorar la qualitat de vida de les per-
sones. El procés inclou un Taller d'ecodisseny, així com un Taller de comunicació de cara a la 
presentació pública de la idea. 

JES: Programa educatiu adreçat a l'alumnat de segon cicle d'ESO. JES planteja la constitució 
i el funcionament per part de l'alumnat d'una ONG al desenvolupament, amb una contrapart: 
una associació desenvolupada per alumnat de la mateixa edat en un país del Sud. L'alumnat 
busca conjuntament finançament per poder satisfer una necessitat real detectada en aquest 
país tercer (p.e. Perú, Bolívia, Equador, Mali, i Gàmbia) amb el suport d'ONG col·laboradores 
(p.e. Creu Roja, Enginyeria Sense Fronteres i Intermon Oxfam). 

EJE: Programa educatiu adreçat a l'alumnat de segon cicle d'ESO, batxillerat i cicles forma-
tius. EJE va ser seleccionat com a bona pràctica l'any 2005 per la DG d'Empresa i Indústrica 
de la CE. A través d'EJE l'alumnat crea i gestiona la seva pròpia cooperativa i estableix relaci-
ons comercials amb miniempreses d'altres CCAA o països amb l'objectiu d'importar i exportar 
productes entre si. Els productes són posteriorment comercialitzats en el mercat local per ana-
litzar els resultats i repartir els beneficis/pèrdues com a qualsevol  empresa real. 
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“Jóvenes Productores Cinematográficos”: Programa educatiu adreçat a l'alumnat de batxillerat 
i cicles formatius. El Programa consisteix en el desenvolupament d'un projecte empresarial ci-
nematogràfic que es presenta a un concurs anual de productores cinematogràfiques. El Pro-
grama educatiu es fa en col·laboració amb el Festival Internacional de Cinema de Xixón, el 
Consell de la Joventut del Principat d'Astúries i el patrocini de Telecable. 

EIE: es un mòdul professional recollit en el currículum dels nous títols de formació professional 
establert a la LOE. EIE és la proposta metodològica d'ensenyament i aprenentatge de Val-
nalón en col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Ciència del Govern del Principat d'Astú-
ries, i consisteix en l'estudi i elaboració per part de l'alumnat d'un projecte empresarial d'un 
sector d'activitat relacionat amb la família professional del cicle formatiu de l'alumnat. 

TMP: Primer Programa educatiu de la Cadena de formació per emprendre de Valnalón (im-
plementat l'any 1993). S'adreça a l'alumnat de batxillerat, cicles formatius, formació professio-
nal per a l'ocupació. Es treballa el desenvolupament de competències emprenedores mitjan-
çant iniciatives que donin resposta a una necessitat plantejada per una entitat col·laboradora 
(empreses, ONG, associacions, etc.). 

Més informació 

Experiència 4 

Nom Kauffman Foundation 

Tipologia Fundació privada sense ànim de lucre. 

Organisme o entitat  -- 

Àmbit territorial Kansas City, Missoury i EUA. 

Objectius 

Identificar oportunitats que puguin generar beneficis socials significatius i mesurables a través 
de l'aplicació de les idees i els capitals de la fundació. 

Identificar i replicar els models de funcionament de les escoles i els programes d'educació ex-
traescolars que produeixen millors rendiments acadèmics en l'alumnat. 

Ajudar l'alumnat jove de famílies d'ingressos baixos d'àrees urbanes a assolir la independèn-
cia econòmica mitjançant la millora dels rendiments acadèmics i la iniciativa i èxit empresarial. 

Descripció 

La Fundació Kauffman és una de les fundacions més grans dels EUA i la més gran del món 
dins l'àmbit de la promoció de l'emprenedoria i l'educació emprenedora. Va ser creada a mit-
jan dels anys 60 per Ewing Marion Kauffman, emprenedor i filàntrop. 

Els programes d'educació de la Fundació Kauffman s'adrecen principalment a l'alumnat de 
famílies d'ingressos baixos de nuclis urbans desafavorits.  

En aquest sentit, la Fundació dóna suport a un conjunt d'escoles per incrementar els rendi-
ments acadèmics de l'alumnat: finança la contractació del professorat més ben preparat, de 
programes especificament adreçats a l'increment del rendiment de l'alumnat, i de programes 
educatius relacionats amb l'aprenentatge de les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i les ma-
temàtiques. 

De les iniciatives de la Fundació Kauffman en destaca l'"Expeditionary Learning Schools 
Outward Bound", un projecte d'educació emprenedora desenvolupat per la fundació des de 
l’any 1995, que s’adreça a l'alumnat d'educació infantil, primària i secundària (des dels 4 anys 

d'edat fins als 18-19) i que l’any 2013 ja havia estat adoptat més de 150 escoles diferents dels 
EUA. 

L'"Expeditionary Learning Schools Outward Bound" consisteix en la combinació de processos 

d'enseyament i aprenentatge de tipus conceptual i de tipus pràctic anomenats "Expedicions 
d'aprenentatge", amb una forta orientació de servei a la comunitat.  

http://www.valnaloneduca.com/
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L'"Expeditionary Learning Schools Outward Bound" representa un canvi global de model edu-

catiu, de manera que la seva implementació i desenvolupament requereix treballar mà a mà 
amb l'equip de direcció dels centres escolars i el professorat en els àmbits següents: formació 
contínua, sessions de coach en equip, planificació curricular, classes de demostració amb 
alumnat i avaluació contínua dels processos. 

L'"Expeditionary Learning Schools Outward Bound" emfasitza els processos d'aprenentatge 

de l'alumnat basats en la iniciativa, la recerca i detecció de necessitats, l'experimentació i el 
treball en equips heterogenis. L'efectivitat dels resultats ha estat reconeguda pel Centre per a 
la Recerca Educativa d'Alumnat en Situació de Risc, que l'any 2002 va atorgar a les "Expedi-
cions d'aprenentatge" la puntuació màxima de projectes educatius creats durant els deu anys 
anteriors.  

Més informació 
Fundació Kauffman 

"Expeditionary Learning"  

5.4.2. Experiències específiques (per nivells educatius) 

Experiència 5 

Nom Museu d'Idees i Invents de Barcelona (Miba) 

Tipologia Museu privat. 

Organisme o entitat  -- 

Àmbit territorial Barcelona i Catalunya. 

Objectius 

Promocionar la innovació i l'emprenedoria mitjançant la motivació i la inspiració creativa. 

Inspirar l'alumnat en la idea de "No tot està inventat". 

Despertar la inquietud de les persones més joves. 

Fer una mirada crítica a la societat. 

Descripció 

Recurs posat en marxa a la ciutat de Barcelona per part de Pep Torres (inventor professional i 
creatiu) l’any 2011 que es basa en l'experimentació directa ("hands on") per despertar la crea-

tivitat latent de les persones o alumnat visitant. El Servei Educatiu del Miba compta amb un 
Pla Educatiu específic per a escoles i centres de formació, que consta de tres parts adaptades 
als diferents nivells educatius de l'alumnat visitant, i que inclou l'educació infantil. 

En primer lloc, una sessió prèvia a l'aula sobre el món de la invenció a partir dels recursos fa-
cilitats pel museu al professorat. 

En segon lloc, una visita guiada a través dels tres espais interactius del museu: "Societat 
il·limitada" (sala temporal d'exhibició monogràfica d'invents de marques, centres tecnològics i 
persones creatives/emprenedores), "Reflexonàrium" (sala d'exposició d'invents que aporten 
solucions pràctiques a demandes socials), i "Espai Absurd" (sala d'exposició d'invents que no 
aporten solucions pràctiques). 

En tercer lloc, un taller de motivació de l'esperit emprenedor a l'entorn del treball en equip, la 
creativitat, la superació de la por i la innovació. 

El Miba també organitza tallers monogràfics sobre tecnologia, enginyeria i robòtica adreçats al 
públic infantil i jove, així com conferències i workshops sobre creativitat, innovació i emprene-
doria per a escoles de negoci, universitats, congressos, Dies de l'emprenedor, Setmanes de la 
ciència, altres actes per a les cambres de comerç, etc. 

Més informació 

http://www.kauffman.org/
http://elschools.org/
http://www.mibamuseum.com/
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Experiència 6 

Nom Orientació professional i iniciativa emprenedora 

Tipologia Assignatura específica optativa de tercer curs d'ESO. 

Organisme o entitat Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya. 

Àmbit territorial Catalunya. 

Objectius generals 

Ajudar l’alumnat en la presa de decisions sobre el seu futur itinerari formatiu i professional, a fi 
d’adequar les seves capacitats a unes condicions laborals en continu procés de canvi. 

Fer que l’alumnat prengui consciència de la necessitat de tenir iniciativa emprenedora, consi-
derada no només com un conjunt de qualitats i habilitats necessàries per crear un empresa, 
sinó com la capacitat de convertir idees en accions. 

Objectius específics 

Identificar les competències, interessos i actituds envers la feina per poder prendre decisions 
personals de formació i inserció laboral. 

Aprendre a elaborar el propi itinerari formatiu i professional. 

Ampliar el coneixement de professions diverses. 

Determinar els trets bàsics de les actituds, qualitats personals i les capacitats que identifiquen 
la persona emprenedora i aplicar-los al disseny d’una idea empresarial viable. 

Valorar el paper de l’empresa com a organització. 

Localitzar fonts d’oferta de feina en els sectors públic i privat. 

Realitzar activitats que contribueixin a millorar el treball en equip. 

Cercar, seleccionar i interpretar la informació, utilitzar-la de forma crítica i comunicar-la de 
forma organitzada als altres. 

Descripció 

L’assignatura s’emmarca en un conjunt de mesures recollides en el Decret 51/2012, de 22 
de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació 

dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, que pretenen millorar l’assoliment de 
les competències bàsiques (autonomia i iniciativa personal, aprendre a aprendre, comunica-
ció, àmbit digital, social i ciutadana) i afavorir l’èxit escolar de l’alumnat.  

Els continguts de l’assignatura s’estructuren en tres apartats interdependents (autoconeixe-
ment i itinerari formatiu; mercat laboral i activitat econòmica; i iniciativa emprenedora i projecte 
d’empresa) que tenen com a fil conductor la presa de decisions de l’alumnat sobre el seu futur 
acadèmic i professional des d’un coneixement més aprofundit d’un mateix i de la realitat. 

Tal com s’estableix en el Decret, és important donar un enfocament pràctic a l’assignatura i 
emmarcar les activitats en el món laboral i empresarial a través de visites, converses, tallers, 
aprenentatge-servei, simulacions, etc. En aquest sentit, s’ha inclòs una activitat pràctica de 
cloenda, que consisteix en la creació d’un projecte empresarial. L’avaluació ha de ser contínua 
i valorar no només els resultats finals sinó tot el procés (avaluació formativa) 

Més informació 

Decret 

Desplegament del currículum  

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/970da80f-16cc-48a2-b2a5-712d07306fe4/Decret%2051_2012.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/04fb2897-65ff-47a3-bae6-ec1c11d6e4ee/emprenedoria_orientacions.pdf
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Experiència 7 

Nom Fundació Escola d'Emprenedors 

Tipologia 
Fundació privada sense ànim de lucre dedicada a l'educació emprenedora i el desenvolupa-
ment de l'emprenedoria. 

Organisme o entitat - - 

Àmbit territorial Catalunya. 

Objectius 

Promoure l'esperit emprenedor i el coneixement d'empresa entre els/les estudiants d'ESO, 
batxillerat, formació professional i universitat. 

Despertar vocacions emprenedores entre els/les joves amb talent. 

Capacitar els/les joves per prendre decisions relacionades amb el seu futur professional i per-
sonal. 

Descripció 

La Fundació Escola d'Emprenedors és una entitat constituïda l’any 2010 que està promogu-

da per persones emprenedores de diferents àmbits professionals amb un interès comú: 
desenvolupar l'esperit emprenedor en les persones joves. 

La Fundació desenvolupa diferents projectes d'educació emprenedora, d'entre els quals cal 
destacar el Programa "Be an Entrepreneur" (vegeu més abaix) i "Start-Up School" (en 
col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona). 

"Be an Entrepreneur" és un programa d'iniciació a l'emprenedoria realitzat íntegrament en an-
glès i impartit per persones emprenedores. S'adreça principalment a l'alumnat d'ESO, batxille-
rat, formació professional i universitat.  

L'objectiu principal del Programa és fomentar el caràcter emprenedor de l'alumnat jove a tra-
vés de l'enfortiment de la iniciativa, l'autoestima i la confiança.  

El Programa constat de tretze classes d'una hora de durada, en horari lectiu, i consisteix en 
l'elaboració d'un pla d'empresa per part de l'alumnat en base als seus interessos, i en la pre-
sentació en públic del pla, en anglès, a la sessió final. 

Més informació 

Experiència 8 

Nom Start-Up School 

Tipologia Programa pilot d'educació emprenedora a ESO i batxillerat d'iniciativa pública i privada. 

Organisme o entitat 
Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d'Educació de Barcelona -IMEB-), Fundació Esco-
la Emprenedors, Gild Internacional i Barcelona Loves Enterpreneurs. 

Àmbit territorial Barcelona. 

Objectius 

Situar Barcelona com a referència en el foment de l'esperit emprenedor i el coneixement de 
l'empresa per part de l'alumnat d'educació secundària i batxillerat. 

Fomentar valors i competències que puguin servir per afrontar, amb garanties d'èxit, el futur 
professional de l'alumnat. 

Promoure l'esperit emprenedor i la iniciativa empresarial en l'alumnat jove. 

Identificar bones idees empresarials i guiar el talent emprenedor a través d'un grup de perso-
nes emprenedores i empresàries. 

http://escolaemprenedors.org/
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Descripció 

El projecte "Start-Up School", o Programa de mentoring i concurs de plans d'empresa per a jo-
ves emprenedors de Barcelona, es posa en marxa com a prova pilot el curs escolar 2012-
2013.  

El Programa parteix de la idea que l'alumnat jove té un talent potencialment gran malgrat la 
constatació d'un fracàs escolar elevat i d'unes expectatives laborals i econòmiques baixes. 

"Start-Up School" es pot dividir en tres fases. La primera fase consisteix en la presentació, per 
part de l'alumnat, d'idees d'empresa o projectes de qualsevol tipus (p.e. internet, videojocs, 
projectes socials, d'energies netes i/o educatius, ONGs, tecnologies, botigues i aplicacions per 
mòbil) a través d'un document de text de format simple.  

La segona fase consisteix en el mentoring de vint projectes seleccionats del total d'idees rebu-
des. Les persones mentores ajuden l'alumnat a desenvolupar un projecte d'empresa i una pre-
sentació en anglès. 

La tercera fase consisteix en la selecció dels dos projectes millors per part d'un jurat format per 
quaranta persones del món educatiu, social i empresarial de Barcelona i en l'entrega d'un 
premi. Els criteris per a la selecció dels projectes són la claredat en la definició del servei o 
producte, la necessitat que es cobreix i l'oportunitat de mercat, el model de negoci i el potenci-
al de creixement, la innovació i la creativitat, i la capacitat de comunicació i l'exposició en pú-
blic. El premi és un "viatge iniciàtic" a empreses i incubadores tecnològiques de Barcelona i 
Londres. 

Mes informació 

Experiència 9 

Nom Lideratge Emprenedor i Innovació (Leinn) 

Tipologia Grau universitari. 

Organisme o entitat Universitat de Mondragón. 

Àmbit territorial Euskadi. 

Objectius 

Formar professionals per liderar de manera eficient la creació de noves empreses i/o canvis i 
negocis dins d'empreses que ja existeixen. 

Preparar l'alumnat per treballar en un món globalitzat i multilingüe. 

Contribuir a la societat del coneixement a través de la innovació en els sectors industrial i de 
serveis, particularment en empreses intensives en coneixement.  

Descripció 

Leinn és el primer i únic grau universitari en emprenedoria i innovació en l'àmbit estatal. El Le-
inn es basa en el mètode d'aprenentatge "Team Academy", desenvolupat per la Universitat de 
Ciències Aplicades de Jyväskylä (Finlàndia) des de l'any 1993 i que compta amb un ampli re-
coneixement mundial. 

En el "Team Academy" els aprenentatges s'adquireixen a través de la pràctica ("aprendre 
fent"), el treball en equip autogestionat, i la creació d'empreses reals amb projectes i clients 
reals.193 

                                                        
193 En aquest sentit, val a destacar que la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, defineix i regula una nova figura jurídica –
la “miniempresa” o “empresa d’estudiants- en els termes següents: “1.-La miniempresa o empresa d’estudiants es reconeix com a eina pedagògica. 2.-
Reglamentàriament, es determinaran els requisits, els límits a l’estatut de miniempresa o empresa d’estudiants i els models que facilitaran el compliment 
de les seves obligacions tributàries i comptables. 2.-La miniempresa o empresa d’estudiants haurà de ser inscrita per l’organització promotora del Progra-
ma miniempresa en el registre que s’habilitarà a l’efecte, el que permetrà a la miniempresa realitzar transaccions econòmiques i monetàries, emetre factu-
res i obrir comptes bancaris. 4.-La miniempresa o empresa d’estudiants tindrà una durada limitada a un curs escolar prorrogable a un màxim de dos cursos 
escolars. Haurà de liquidar-se al final de l’any escolar presentant la corresponent acta de liquidació i resolució. 5.-La miniempresa o empresa d’estudiants 
estarà coberta per una assegurança de responsabilitat civil o altra garantia equivalent subscrita per l’organització promotora”. 

http://escolaemprenedors.org/startup
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El mètode d'aprenentatge prioritza el desenvolupament pràctic i en equip de 21 competències 
enfront la transmissió-adquisició unilateral de coneixements.  Les competències de l'esquema 
educatiu Leinn s'agrupen en tres categories: 1) Aprendre en equip: informàtica, aprenentatge 
en equip, mètodes d'aprenentatge i actituds, creativitat, comunicació, i autoorientació; 2) Lide-
ratge en equip: autogestió, gestió de projectes, lideratge d'equips, planificació, coaching, habi-
litats estratègiques i presa de decisions; 3) Emprendre en equip: servei als consumidors i con-
sumidores i tècniques de negociació i venda, finances, màrqueting, innovació, teoria i modelit-
zació, creació de xarxes i superació de barreres. 

Al Leinn l’alumnat és protagonista dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i el professo-
rat actua com a coach i dóna suport als projectes de creació d'empreses, sense dirigir-los. L'a-

lumnat no s'enfronta a exàmens tradicionals sinó a comptes de resultats i també a avaluacions 
en equip.  

El vessant pràctic dels processos d'aprenentatge al Leinn engloba la realització de viat-
ges/estances d'aprenentatge a l'estranger (Finlàndia al primer curs, Silicon Valley al segon 
curs, i països BRIC -Brasil, Rússia, Índia, Xina i/o Mèxic- al tercer curs), d'un projecte de fi de 
grau, i de pràctiques especialitzades en una empresa. 

Més informació 

 

  

http://www.mondragon.edu/es/estudios/grados/grado-en-liderazgo-emprendedor-e-innovacion
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6. POLÍTIQUES D’EMPRENEDORIA 

El foment i suport de l’emprenedoria ha rebut en els darrers anys l’atenció tant de les institucions públiques com 
de les entitats privades, i amb més intensitat com a conseqüència de l’allargament de la crisi econòmica i finance-
ra que tant ha afectat l’ocupació en el cas de Catalunya. No obstant això, el moment de naixement de les políti-
ques de foment a l’emprenedoria varia en funció de la definició que se’n faci. 

A Ortega (2012) es fa un repàs d’aquesta qüestió: si la definició està referida exclusivament a les actuacions que 
tenen per objectiu propiciar l’aparició d’activitat emprenedora i impulsar la posada en marxa d’empreses, només 
en temps molt recents pot parlar-se d’una veritable activitat administrativa d’aquesta naturalesa. Si la definició que 
es fa servir és més laxa, les primeres manifestacions es poden datar als anys 50 del segle passat i, en aquest 
sentit, els EUA són un país pioner, amb l’aprovació de l’Small Bussiness Act l’any 1953. Amb aquesta segona de-
finició, les persones emprenedores només són destinatàries de l’activitat governamental en la mesura en què es 
troben al capdavant d’una empresa de mida reduïda. 

D’acord amb aquest autor, amb el canvi de segle és quan sorgeix la política d’emprenedoria en sentit estricte, 
atès que l’acció pública ja no es dirigeix exclusivament a les persones que han pres la decisió de crear una em-
presa, sinó que busca difondre la cultura emprenedora en el conjunt de la societat. L’objectiu d’aquesta política és 
crear entorns que incrementin el flux de noves persones emprenedores, juntament amb les condicions que per-
metin crear i desenvolupar una empresa amb èxit. La participació en aquesta política és tant dels agents públics 
(Administració central, autonòmica i local) com dels privats a través d’esquemes col·laboratius. 

En l’àmbit de l’Estat i de Catalunya, el suport a la persona emprenedora per part de les administracions i instituci-
ons és quelcom relativament nou. No obstant això, amb els anys s’ha generat una oferta elevada de serveis de tot 
tipus, tant des d’instàncies públiques com privades. Des de l’Observatori PIME (2010) es posa de manifest que 
“aquesta situació, magnificada per la superposició d’administracions i tot tipus d’agents sobre el territori i l’afany 
de tots per oferir tot el que pot necessitar la persona emprenedora per posar en marxa el seu projecte, ha donat 
lloc a una oferta que, en un bon nombre de casos, pot semblar excessiva i presentar solapaments i, en d’altres 
casos, es manifesta insuficient per atendre els casos d’un col·lectiu de persones emprenedores potencials”. 

L’allargament de la crisi econòmica encara ha accentuat més aquesta situació, arran de la importància que s’està 
donant al foment de l’emprenedoria com a solució dels problemes socioeconòmics de l’economia espanyola. En 
aquest sentit, l’Observatori de la PIME (2010) va comptabilitzar 2.867 plataformes de foment de l’emprenedoria194 
(42 estatals, 30 autonòmiques i 2.502 locals) i va posar de manifest l’atomització de les iniciatives, així com que 
existeixen uns quants serveis recurrents oferts per la gran majoria d’organismes i entitats. En concret, s’observa 
una oferta elevada de serveis relacionats amb la fase de desenvolupament del projecte. Per contra, la fase de 
consolidació està molt debilitada, encara que el suport en aquesta fase és molt necessari per evitar el tancament 
elevat d’empreses en els seus primers anys de funcionament. D’altra banda, en aquest Informe també es posa de 
manifest que les iniciatives de suport a l’emprenedoria se centren en un públic general i que, com a molt, es po-
den diferenciar actuacions de suport a projecte tecnològics o d’alt component innovador. 

En aquest sentit, en relació amb l’autoocupació, Cervilla (2013) posa de manifest que han de considerar-se políti-
ques de foment totes aquelles dirigides, no només a potenciar l’augment del treball per compte propi, sinó també 
al manteniment del que ja existeix. A més, aquestes mesures no s’han de centrar només en l’aspecte econòmic, 
sinó que s’han d’estendre sobretot a l’enfortiment dels drets professionals per tal de consolidar la posició del tre-
ball autònom, mitjançant la dotació d’un estatus jurídic més atractiu. Es reconeix que l’aprovació de l’Estatut del 
treball autònom (LETA) l’any 2007195 suposa un avenç en aquest sentit. 

D’altra banda, a Ortega (2012) es posa de manifest que l’activitat pública ha posat l’accent en el vessant empre-
sarial i ha descuidat els aspectes individuals i de l’entorn. En aquest sentit, s’han creat molts instruments per aju-
dar al nou negoci a fer front als problemes concrets quotidians (mesures destinades a aconseguir un entorn admi-
nistratiu i econòmic favorable a l’emprenedoria), però no s’ha aconseguit de manera efectiva atacar-los des de 
l’origen ni generar en el sí de la societat una cultura emprenedora que propiciï l’augment del nombre i la qualitat 
dels projectes emprenedors.  

Tot i això, cal tenir en compte que la política de foment de l’emprenedoria és diferent de la política de foment de la 
pime, si bé ambdues polítiques intenten influir en el desenvolupament econòmic, per millorar l’actuació dels actors 

                                                        
194 Per “plataforma” s’entén tot organisme que, en un determinat àmbit, tingui com a objectiu fomentar l’activitat emprenedora i compti amb serveis especí-

fics i professionals de suport a la persona emprenedora en algun dels seus estadis (decisió d’emprendre, gestació de la idea, desenvolupament del projec-
te, creació i consolidació de l’empresa). 
195 Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom. BOE núm. 166, de 12.07.2007. 
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econòmics (la primera se centra en els emprenedors, mentre que la segona ho fa en les empreses) i ambdues in-
tenten també incrementar el nombre d’aquests actors (Ramlogan i Rigby, 2012). 

Per tant, i d’acord amb el repàs de la literatura sobre la qüestió, es pot concloure que les mesures de suport a 
l’activitat emprenedora de caràcter institucional es concentren en l’etapa de creació de l’empresa, més que no pas 
en la de la seva consolidació. Així mateix, les mesures de foment de la cultura emprenedora tampoc han tingut 
fins ara tant de pes com les mesures destinades a les persones que ja han pres la decisió de crear una empresa. 
Aquesta situació no respon a les circumstàncies de l’emprenedoria a Catalunya, en què moltes empreses creades 
no acaben de consolidar-se i en què no existeix encara una cultura emprenedora sòlida.     

La tendència actual de situar l’emprenedoria com una de les vies per a la superació dels problemes socioeconò-
mics del país posa sobre la taula la qüestió de la relació entre emprenedoria i creixement econòmic i de quina ha 
de ser la política de suport a l’emprenedoria més adequada perquè aquesta relació sigui positiva. Les conclusions 
de l’article de Minitti (2012) són que no hi ha una única resposta per a aquesta qüestió i que diversos tipus 
d’emprenedoria poden ser desitjables en funció del PIB per càpita d’un país; no obstant això, existeix consens en 
el fet que una de les formes en què l’emprenedoria influeix en el creixement és a través de la introducció 
d’innovació.  

D’acord amb l’Informe GEM Catalunya 2011, l’efecte de l’activitat emprenedora sobre el creixement econòmic es-
tà condicionat per l’entorn en el qual té lloc aquesta activitat emprenedora (Vaillant i Lafuente, 2012). La creació 
d’empreses és necessària perquè una economia no només consolidi la seva activitat econòmica, sinó que a més 
afavoreixi l’obtenció d’altres objectius territorials, com ara el desenvolupament d’infraestructures, l’estabilització 
demogràfica i la consolidació de la demanda i del teixit industrial interns. En aquest sentit, s’assenyala que les po-
lítiques de suport a l’emprenedoria han d’estar orientades cap a la promoció d’una creació d’empreses de qualitat, 
amb altes taxes de supervivència que permetin crear un estoc empresarial amb impacte a llarg termini.   

Les mesures de suport de l’emprenedoria 

Les persones compareixents han reflexionat a l’entorn de les mesures de suport a l’emprenedoria, així com del seu pa-
per en relació a la situació socioeconòmica actual. També s’han aportat visions sobre quina ha de ser l’orientació de les 
polítiques d’emprenedoria (en relació amb les formes d’emprenedoria i els sectors), així com respecte de la localització 
de les mesures al llarg del procés d’emprendre. Finalment, l’atomització de les iniciatives és una qüestió que també 
s’ha posat de manifest a les compareixences.  

Yancy Vaillant. Professor de la UAB, director per a Catalunya del GEM i membre de l’equip d’investigació GEM 

Espanya196 

No hi ha d’haver una política específica d’emprenedoria. La creació d’empreses no ha de ser un fi, sinó una eina multi-
funcional que, conjuntament amb altres eines, serveixi per assolir uns objectius específics i/o sectorials, com ara la in-
serció de determinats col·lectius, la formació professional, el desenvolupament rural, etc. Per tant, el foment de 
l’emprenedoria no ha de ser competència d’un únic departament, sinó un objectiu transversal a tota l’acció de govern.    

Abans de desenvolupar polítiques d’emprenedoria, s’ha de definir el tipus d’emprenedoria que es vol fomentar. En 
l’emprenedoria s’ha d’estimular la qualitat, no la quantitat. Amb aquesta finalitat, s’ha de definir què vol dir emprenedo-
ria de qualitat, que no ha de ser necessàriament tecnològica. L’emprenedoria és de qualitat si té com a finalitat millorar 
la competitivitat territorial, si permet al territori optimitzar els seus recursos i capacitats de manera eficient i sostenible, 
concretament el seu capital humà.  

D’altra banda, en l’actualitat es dóna suport a la creació d’empreses, però hi ha un cert abandonament en la fase de 
postcreació. A Catalunya, a diferència de la resta de l’Estat i d’Europa, es crea molt i s’innova, però el procés es desin-
fla molt després de la creació. En aquest sentit, és necessari un suport més continu, com es fa al nord d’Europa (Es-
candinàvia) a través dels programes d’expansió i retenció empresarial, en els quals la funció pública local ha de visitar 
personalment les empreses. A la llarga, s’estableixen vincles amb la funció pública, que fa una tasca d’agent de desen-
volupament local.  

Miquel Miró. Exdirector de la Fundació Seira i President de GICOOP197 

L’emprenedoria no és una alternativa a l’atur, encara que ho pugui semblar avui dia. Les persones es veuen abocades 
a l’emprenedoria perquè hi ha una taxa d’atur molt elevada, sobretot en el cas dels joves, i les empreses no estan con-
tractant. 

Ingrid Rahola i Glòria Salomó. Emprenedores. Llagurt198 

                                                        
196 Compareixença celebrada el dia 6 de juny del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
197 Compareixença celebrada el dia 6 de juny del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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Les persones actualment són emprenedores per necessitat, enfront de l’atur. En aquest cas, l’emprenedoria pot ser una 
sortida si hi ha una formació i un assessorament de veritat. Com s’està fent ara és més autoocupació que emprenedo-
ria, atès que l’emprenedoria implica la posada en marxa d’un projecte que generi llocs de treball i riquesa en el territori. 
En aquest sentit, s’ha de fomentar l’emprenedoria amb responsabilitat i fer entendre a les persones que no hi ha apos-
tes segures en aquest àmbit.  

Ferran Lemus. President i soci de Highgrowth199 

Es té la sensació que, com que hi ha un problema d’ocupació i no es pot crear ocupació, la decisió que s’ha pres és 
fomentar l’emprenedoria com una manera de reduir l’atur. El que s’ha de fer és distribuir bé els recursos i intentar orien-
tar-los d’una manera adequada.  

D’altra banda, respecte dels recursos de suport a l’emprenedoria, el que es fa difícil és concentrar les fonts d’informació 
pública, les quals estan disperses. El que s’hauria de fer és muntar un 010 d’ajuda a l’emprenedor.  

Juan Longay. Servei d’Emprenedoria del Departament d’Empresa i Ocupació200 

En l’àmbit de l’Administració, fins ara s’ha treballat molt el foment de la creació d’empreses, però cal que prengui més 
importància el tema de la consolidació, amb recursos d’assessorament, d’acompanyament i d’eines de gestió.  

Montse Basora. Directora operativa d'Emprenedoria a Barcelona Activa201 

Existeix un gap en l’àmbit de les mesures de suport de la cultura emprenedora. Aquesta qüestió és una assignatura 
pendent. D’altra banda, el suport a l’emprenedoria no es pot quedar només en la fase de creació. És més difícil fer créi-
xer l’empresa que crear-la a causa, sobretot, del tema del finançament.  

Toni Mascaró i Josep Maria Valero. Emprenedors. Barcelona Loves Entrepreneurs (BLE)202 

En el terreny de les mesures de suport a l’emprenedoria, s’observa que hi ha moltes iniciatives atomitzades, moltes 
ajudes, molts projectes, etc.; tot plegat configura un ecosistema desordenat de manera que es perd energia fent una 
mateixa tasca simultàniament. Tot aquest conjunt d’iniciatives d’impuls emprenedor s’haurien d’agrupar de manera que 
l’accés a la informació sigui fàcil i directe. Un exemple en aquest sentit pot ser la creació d’un punt central 
d’organització i dinamització de les ajudes als emprenedors (un telèfon 010).  

D’altra banda, és important canalitzar tot aquest impuls que s’està donant a l’emprenedoria per evitar que la fascinació 
acabi en decepció i en fracàs i acabar tenint una “bombolla emprenedora” en dos anys. S’ha de fomentar 
l’emprenedoria amb responsabilitat. S’ha de buscar la qualitat per sobre de la quantitat i promoure els valors autèntics 
de l’emprenedoria, així com detectar i prioritzar els sectors amb més gran potencial de creixement a Catalunya i cap a 
l’exterior a mig i llarg termini.     

Núria Betriu. Directora del Programa Catalunya Emprèn203 

Davant la gran atomització i manca de coordinació en l’àmbit de les iniciatives d’emprenedoria, el Catalunya Emprèn té 
la vocació de sumar sinèrgies: hauria de ser el paraigües de totes les iniciatives d’emprenedoria del país i, per tant, 
hauria de sumar amb altres administracions, entitats, associacions, agents socials, etc. D’altra banda, el Catalunya 
Emprèn té una vocació d’orientar-se sectorialment i s’ha d’acabar definint un model d’emprenedoria com a país, perquè 
no es pot ser líder d’emprenedoria en tots els sectors.  

A continuació, es fa un repàs de les principals mesures públiques de suport a l’emprenedoria en l’àmbit de la Unió 
Europea, de l’Estat i de Catalunya.  

La necessitat de promoció i suport a l’emprenedoria ha calat intensament en les institucions europees i tota 
l’activitat de la UE en aquest àmbit s’ha articulat al voltant de la construcció de l’economia més competitiva i di-
nàmica del món, basada en el coneixement (Consell Europeu de Lisboa, celebrat l’any 2000). Amb la Carta Euro-
pea de les petites empreses (2000), els estats membres es comprometen a emprendre accions de suport a les 
petites empreses. Posteriorment, l’any 2005, atendre les necessitats de les pimes s’identifica com una forma 
d’avançar en l’Estratègia de Lisboa per al creixement i l’ocupació.204 

                                                                                                                                                                                        
198 Compareixença celebrada el dia 6 de juny del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
199 Compareixença celebrada el dia 10 de juliol del 2013. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
200 Compareixença celebrada el dia 19 de juny del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
201 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
202 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC.  
203 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
204 Comunicació de la Comissió Europea sobre la implementació del Programa de l’Estratègia de Lisboa sobre política moderna de la pime per al creixe-

ment i l’ocupació [COM (2005) 551 final]. 
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L’any 2008 s’adopta l’Small Business Act (SBA),205 la qual proporciona un marc polític de referència per a les peti-
tes i mitjanes empreses a la Unió Europea, promou l’emprenedoria i es basa en el principi de “pensar primer a pe-
tita escala” en la legislació i en la formulació de les polítiques. S’articula al voltant de deu principis que guien la 
formulació i execució de polítiques, tant a escala de la UE com dels estats membres. Aquests principis afecten 
l’àmbit fiscal, el regulatori, el financer, les polítiques de formació professional, les educatives i les de contractació 
pública, entre d’altres, i s’estableixen conjuntament amb una sèrie de mesures per aplicar-los. En concret, aquests 
principis s’articulen al voltant d’una sèrie de temes, com ara la promoció de l’esperit empresarial, el desenvolupa-
ment de segones oportunitats davant una fallida, facilitar l’accés de les pimes al finançament o promoure la millora 
de les qualificacions a les pimes i totes les formes d’innovació.   

L’SBA es revisa l’any 2011206 amb l’establiment de noves mesures per respondre als desafiaments derivats de la 
crisi econòmica i per assolir els objectius que estableix la nova agenda de reformes de la UE, l’Estratègia Europa 
2020, que indica que el suport a la pime ha de fer-se d’acord amb l’SBA i amb el principi de “pensar primer a peti-
ta escala”. 

El gener del 2013, la Comissió adopta el Pla d’acció sobre emprenedoria 2020207 per impulsar l’emprenedoria a 
Europa, sota la premissa que, per recuperar el creixement i uns nivells més elevats d’ocupació, Europa necessita 
més emprenedors. És un projecte que implica tant la Comissió Europea com les administracions estatals, regio-
nals i locals dels estats membres. En el Pla es preveuen una sèrie d’actuacions per desencadenar el potencial 
emprenedor a Europa, suprimir els obstacles existents i avançar en la cultura emprenedora. En aquest sentit, des-
taca el paper clau de l’educació i la formació, la necessitat de canviar la percepció pública de l’emprenedoria i el 
suport als grups de persones emprenedores subrepresentades (en concret, les dones, les persones grans, les 
persones immigrades, les desocupades i la joventut). També s’aborden possibles solucions als obstacles a l’hora 
d’emprendre mitjançant mesures de suport a les empreses emergents i la creació de noves empreses, facilitar 
l’èxit de la transferència de la propietat d’empreses, millorar l’accés al finançament i donar a les persones empre-
nedores una segona oportunitat després d’una fallida. 

En el primer informe d’aplicació a Espanya de l’SBA, es fa referència a una sèrie de mesures de suport a les peti-
tes i mitjanes empreses que es van proposar per dur-les a terme durant el període 2009-2011 les quals 
s’emmarquen en els àmbits següents: la promoció de l’esperit empresarial, que bàsicament concentra mesures en 
el terreny educatiu; l’eliminació de les barreres que obstaculitzen la creació i el desenvolupament de les pimes; la 
innovació, la internacionalització i la millora de la capacitació de les empreses; informació, assessorament i tutela 
per a la creació d’empreses; suport financer i fiscal a la pimes; i facilitació dels processos de transmissió empresa-
rial, accés a les noves tecnologies i potenciació del creixement de la pime (Direcció General de Política de la Peti-
ta i Mitjana Empresa, 2011b).  

El Pla d’actuació de suport a l’emprenedoria 2011,208 que s’emmarca en les directrius de l’SBA, inclou una sèrie 
de mesures articulades en tres eixos d’actuació: el suport al finançament per ajudar les persones emprenedores a 
posar en marxa els seus negocis; el suport a l’assessorament a les persones emprenedores per posar en marxa 
les seves iniciatives empresarials; i la promoció dels valors empresarials entre la joventut. 

El febrer del 2013 el Govern de l’Estat adopta una sèrie de mesures de suport a l’emprenedoria,209 que inicien el 
desenvolupament de l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació juvenil. Es contemplen mesures fiscals i en matèria 
de Seguretat Social, així com mesures de suport al finançament de les persones autònomes i les pimes. A més 
d’aquestes mesures, l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació juvenil incideix en els aspectes següents: facilitar una 
segona oportunitat a les persones autònomes; crear oficines de referència en els serveis públics d’ocupació espe-
cialitzades en l’assessorament i acompanyament de la nova persona emprenedora, en col·laboració amb les co-
munitats autònomes, i fomentar l’economia social i l’emprenedoria col·lectiva. També es preveuen iniciatives que 
fomentin l’esperit emprenedor i l’autoocupació. 

Des de diverses instàncies s’ha posat en qüestió que aquestes mesures aprovades pel Govern estiguin circums-
crites a les persones de menys de 30 anys. En aquest sentit, es posa de manifest que l’objectiu del Govern de 
disminuir l’elevat atur juvenil amb mesures de foment de l’emprenedoria pot deixar de banda projectes emprene-
dors amb un potencial més elevat de creació d’ocupació. També es qüestiona la conveniència de fer distincions 

                                                        
205 Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions: “Pensar primer a peti-

ta escala”. “Small Business Act” per a Europa: iniciativa en favor de les petites empreses. COM(2008) 394 final. 
206 COM (2011) 78 final. 
207 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions relativa al Pla d’acció 

sobre emprenedoria 2020. COM (2012) 795 final. 
208 Aprovat pel Consell de Ministres en la reunió d’14.01.2011.  
209 Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedoria i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. BOE núm. 47, de 

23.02.2013. 
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entre les persones que estiguin disposades a tirar endavant un projecte emprenedor; potser el que s’hauria de 
qüestionar és el tipus de projecte que ha de ser objecte de l’ajuda institucional.  

D’altra banda, el suport a l’emprenedoria, juntament amb la millora de l’ocupabilitat de la joventut, és un objectiu 
estratègic del Pla anual de política d’ocupació del Govern de l’Estat per a l’any 2013. Les mesures i accions pre-
vistes en el Pla per al suport de l’emprenedoria (un total de 79) es classifiquen en dos àmbits: l’autoocupació i 
creació d’empreses, d’una banda, i la promoció del desenvolupament i l’activitat econòmica, de l’altre. D’aquestes 
79 mesures i accions previstes, set són comunes a tot l’Estat i la resta són pròpies de cada comunitat autònoma. 
Les actuacions comunes són: servei d’assessorament per a l’autoocupació i la iniciativa empresarial; foment de 
l’ocupació autònoma; foment a la creació i a l’ocupació en cooperatives i societats laborals; estudis de mercat i 
campanyes per a la promoció laboral; agents d’ocupació i desenvolupament local; projectes i empreses qualifica-
des com I+O; i concessió de subvencions consistents en l’abonament als treballadors que van fer ús del dret a 
percebre la prestació d’atur en la modalitat de pagament únic. 

Finalment, cal fer referència a la Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització,210 que defineix, com 
ja s’ha dit, el concepte d’emprenedor de forma àmplia, com aquelles persones físiques o jurídiques que desenvo-
luparan o estan desenvolupant una activitat econòmica. Així, d’acord amb el Preàmbul de la norma, es pretén que 
les mesures establertes puguin beneficiar totes les empreses, amb independència de la seva mida i de l’etapa del 
cicle empresarial en què es trobin, sense perjudici que algunes actuacions estiguin acotades a determinats em-
prenedors. Aquesta llei estableix mesures per fomentar la cultura emprenedora i facilitar l’inici de l’activitat empre-
sarial, incentius fiscals i en matèria de la Seguretat Social, mesures de suport al finançament i per facilitar el crei-
xement i desenvolupament dels projectes empresarials, així com la seva internacionalització.  

D’altra banda, les comunitats autònomes poden desenvolupar actuacions de suport i foment a l’emprenedoria, 
atès que tenen atribuïda la competència en polítiques actives d’ocupació. Anant un pas més enllà, però limitades 
pel seu àmbit competencial, algunes d’elles han aprovat lleis de suport a l’emprenedoria.211 

D’acord amb el Pla d’implementació de l’SBA a Catalunya, es poden citar una sèrie de mesures que es va propo-
sar dur a terme al llarg del període 2010-2013: l’eliminació d’alguns tràmits i la simplificació de procediments per a 
les empreses; l’aprovació de mesures específiques en matèria de contractació pública; la creació del Programa 
pime; el Projecte INICIA; la introducció de mesures organitzatives i tecnològiques concretes per fer que l’Oficina 
de Gestió Empresarial (OGE) funcioni com un únic punt de tramitació per a les empreses en les seves relacions 
amb l’Administració; la creació d’una única Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACCIÓ); i el desenvolupa-
ment d’instruments específics de finançament per a pimes per fer front a la crisi a través de l’Institut Català de Fi-
nances (ICF) i la Societat de Garantia Recíproca AVALIS.  

En aquest context, el Govern de la Generalitat preveu impulsar el Programa Catalunya Emprèn,212 amb una vi-
gència de tres anys (2012-2014), que té per finalitat fomentar l’esperit emprenedor i promoure la cultura 
d’empresa a Catalunya. L’any 2013 es presenta una actualització i reorientació del Programa, amb una sèrie de 
punts clau: simplificar la creació d’empreses i fer-ne l’acompanyament; suprimir barreres estructurals; fomentar 
l’autoemprenedoria i la reemprenedoria; i facilitar la connexió entre emprenedors i inversors. Es preveu que 
aquestes mesures vagin acompanyades de diferents canvis normatius i administratius, entre els quals s’inclou, 
per exemple, una nova organització, que integri les entitats que realitzen accions de suport als emprenedors, els 
serveis d’emprenedoria del SOC i els d’ACCIÓ o l’aprovació d’una nova llei d’emprenedoria. Aquesta iniciativa 
respon al Pla de Govern 2011-2014, està alineada amb l’Estratègia Europa 2020 i se suma a les polítiques de di-
namització de l’activitat empresarial i de reactivació de l’economia que s’estan duent a terme des del Govern, com 
el Pla d’actuacions industrials i empresarials 2012-2014 o l’Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020.  

D’altra banda, Catalunya ha estat reconeguda l’any 2012 com a Regió emprenedora europea (EER, en les seves 
sigles en anglès). La Xarxa EER, coordinada pel Comitè de les Regions, contribueix a l’intercanvi de bones pràc-
tiques en l’àmbit del suport a l’emprenedoria i a la pime.  

A continuació, es presenten les principals mesures de suport a l’emprenedoria, tant d’iniciativa pública com priva-
da, classificades en dos grans blocs: en primer lloc, les destinades al foment de la cultura emprenedora, que in-
clouen les que tenen com a finalitat l’estímul de l’esperit emprenedor, el foment del reconeixement i el suport so-
cial de l’activitat emprenedora, així com les destinades a combatre “l’estigma del fracàs”. En segon lloc, les desti-
nades al foment de l’activitat emprenedora, entre les quals es poden identificar les actuacions següents: les desti-
nades a facilitar l’accés i l’exercici de l’activitat emprenedora i per a la simplificació administrativa, les mesures de 
suport al finançament de la iniciativa emprenedora i les mesures per reemprendre; en el marc de la segona cate-

                                                        
210 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. BOE núm. 233, de 28.09.2013.  
211 Per un llistat d’aquestes lleis, vegeu el capítol 3 i l’annex 1 de l’Informe. 
212 Acord GOV/92/2012, de 25 de setembre, pel qual es crea el Programa Catalunya Emprèn. DOGC núm. 6221, de 27.09.2012. 
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goria de mesures, en aquest Informe es fa referència a les mesures concretes de suport a l’emprenedoria en 
l’àmbit de la innovació tecnològica i a l’emprenedoria social. D’altra banda, en aquest capítol també es fa un recull 
de les mesures de foment de l’emprenedoria actives a Catalunya l’any 2013. Finalment, s’inclouen algunes expe-
riències de l’entorn estatal, europeu i internacional que poden aportar un valor afegit a l’objecte d’estudi. 

6.1. Foment de la cultura emprenedora 

En aquest apartat es tracten les mesures destinades a fomentar que l’emprenedoria es converteixi en una opció 
professional accessible i atractiva i a posar en valor el fet d’emprendre en la societat, així com les orientades a 
canviar la percepció social sobre “el fracàs” del projecte empresarial.  

Les mesures esmentades es poden encabir en els àmbits següents:  

TAULA 21.   Mesures de foment de la cultura emprenedora 

5.1.1. Mesures per 
fomentar l’esperit 
emprenedor 

Mesures desti-
nades a la deci-
sió d’emprendre 

1. Campanyes per a la difusió de l’emprenedoria 

2. Casos d’èxit 

3. Entrevistes i anàlisis d’experiències empresarials 

4. Test d’actituds emprenedores 

5. Tallers de creativitat i de generació d’idees 

6. Borses d’idees i taulers d’ofertes i demandes 

7. Publicacions 

Mesures desti-
nades a la ges-
tació de la idea 

1. Instruments d’anàlisi de la viabilitat del projecte 

2. Tallers per a l’adquisició d’habilitats i eines 

3. Instruments per a la detecció d’oportunitats de negoci 

4. Estudis de mercat 

5. Jornades i informes sectorials 

6. Tallers de vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva 

5.1.2. Mesures per fomentar el reconei-
xement i suport social a l’emprenedoria 

1. Premis i concursos d’idees i projectes 

2. Campanyes en premsa, TV, ràdio, entorns 2.0 o mitjançant 
l’edició de materials (fulletons, vídeos, quaderns, etc.) 

5.1.3. Mesures destinades a reduir 
“l’estigma del fracàs” 

1. Campanyes d’informació 

2. Mesures per reduir les conseqüències del “fracàs” 

Font: elaboració pròpia. 

Cal posar de manifest que les mesures en el terreny de l’educació i la formació esdevenen definitòries de 
l’estratègia per difondre la cultura emprenedora duta a terme des de l’àmbit institucional.213 En aquest sentit, la 
Comissió Europea destaca el paper clau de l’educació i la formació per fomentar l’aparició de noves generacions 
de persones emprenedores i recomana la introducció de l’ensenyament de l’emprenedoria a escala europea.  

Seguint les directrius de la UE, la Llei orgànica d’educació (LOE)214 assenyala el desenvolupament de l’esperit 
emprenedor com un dels objectius de l’educació secundària obligatòria, del batxillerat i de la formació professio-
nal. Des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la iniciativa emprenedora s’està introduint en els currículums educa-
tius. La iniciativa emprenedora també s’està introduint en els ensenyaments universitaris.215  

L’any 2011, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el Pla Catalunya, escola d’emprenedors, un conjunt 
de mesures aplicables a totes les etapes educatives per fomentar els valors de l’emprenedoria. En el cas de la 
formació professional, es posa en marxa el Projecte pilot d’emprenedoria “L’empresa a prop” per incentivar 
l’alumnat a la creació de noves empreses. Així mateix, en el Programa Catalunya Emprèn (2012), s’estableix que 

                                                        
213 Per a més informació, vegeu l’apartat 5 de l’Informe (“Educació emprenedora”). 
214 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. BOE núm. 106, de 04.05.2006. 
215 Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats. BOE núm. 89, de 13.04.2007. 
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les actuacions se centren en el foment de la cultura emprenedora i, en particular, en l’àmbit de l’ensenyament, 
mitjançant la formació al llarg de tota la vida i en totes les etapes educatives.  

D’altra banda, també existeixen nombroses iniciatives públiques i privades de tipus curricular i extracurricular, al-
gunes de les quals han estat reconegudes com a bones pràctiques.  

Altres actuacions en l’àmbit educatiu estan relacionades amb la divulgació dels valors emprenedors i la incorpora-
ció de l’educació financera en el currículum. 

6.1.1. Mesures per fomentar l’esperit emprenedor 

Les mesures per fomentar l’esperit emprenedor són les destinades a fomentar la iniciativa privada en la creació 
de noves empreses. Es localitzen en les primeres fases de la cadena de l’emprenedoria i poden incidir, d’una 
banda, en la decisió d’emprendre i, de l’altra, en la gestació de la idea.  

Les últimes dades de l’Eurobaròmetre sobre l’emprenedoria de la Comissió Europea mostren que l’esperit empre-
nedor ha disminuït en els últims tres anys a Europa: l’any 2012, el 37% dels europeus vol ser el seu propi cap, 
front el 45% de l’any 2009. D’acord amb el mateix Eurobaròmetre, aquesta evolució reflecteix la situació econòmi-
ca actual, amb unes perspectives de negoci menys encoratjadores i amb un augment de l’anhel de seguretat en 
l’ocupació. A Espanya, el 35% de les persones enquestades responen voler ser el seu propi cap l’any 2012, front 
al 40% que es manifestava en aquest sentit l’any 2009. La realitat és que l’opció empresarial no es recull com una 
sortida professional atractiva. Aquesta situació s’aprecia si es compara el dinamisme empresarial a Europa amb el 
dels EUA i més encara si s’observa la realitat espanyola. 

Per fer front a aquesta situació, la Comissió Europea adopta el Pla d’acció sobre emprenedoria 2020 per impulsar 
l’emprenedoria a Europa,216 l’objectiu del qual és que més persones optin per l’emprenedoria com a sortida pro-
fessional. Amb aquesta finalitat, un dels pilars del Pla d’acció és l’ensenyament i la formació sobre emprenedoria. 

Pel que fa a l’àmbit estatal, la LOE recull entre les seves finalitats aconseguir que l’alumnat desenvolupi l’esperit 
emprenedor. La iniciativa emprenedora també s’ha introduït en els ensenyaments universitaris mitjançant la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril. En aquesta línia, la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internaciona-
lització preveu la incorporació de l’educació emprenedora i els seus valors en els currículums de l’educació primà-
ria, secundària i universitària.  

D’altra banda, la iniciativa “Emprendemos juntos”, de la Direcció General d’Indústria i de la Pime, ha vingut impul-
sant, juntament amb les comunitats autònomes i les entitats locals, la celebració del Dia de l’emprenedor en els 
respectius àmbits territorials. Des d’aquesta Direcció general també s’articulen una sèrie d’eines en línia per aju-
dar a avaluar les actituds emprenedores i la viabilitat d’un projecte empresarial. 

Mitjançant el Pla Catalunya Emprèn, es plantegen actuacions centrades a crear i consolidar la cultura positiva de 
foment i suport a les persones emprenedores i a la creativitat empresarial en la societat catalana, i en particular, 
en l’àmbit de l’ensenyament, mitjançant la formació al llarg de tota la vida i en totes les etapes educatives.   

A continuació, es relacionen les principals mesures per al foment de l’esperit emprenedor, que com ja s’ha dit an-
teriorment, poden incidir, d’una banda, en la decisió d’emprendre i, de l’altra, en la gestació de la idea.  

Pel que fa a les mesures destinades a la decisió d’emprendre, es poden identificar les següents: 

1. Campanyes per a la difusió de l’emprenedoria. Alguns exemples en aquest sentit es troben en la Setmana 
mundial de l’emprenedoria i la innovació (BIZ BCN) i en la celebració del Dia de l’emprenedor. 

2. Casos d’èxit, com ara els Sopars PIMEC Joves empresaris, amb empresaris d’èxit; les jornades sobre casos 
d’èxit de Barcelonalovesenterpreneurs (BLE); i el debat sobre projectes d’èxit “Reinventa’t, transforma i crea”, 
coorganitzat per Foment del Treball i Aijec. 

3. Entrevistes i anàlisis d’experiències empresarials. A tall d’exemple es pot citar l’eina en línia del portal INICIA 
per conèixer les experiències d’altres persones emprenedores, així com la base de dades del BLE 
d’iniciatives emprenedores, les quals es publiquen lliurement sense cap tipus de filtre.  

                                                        
216 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Pla d’acció per a 

l’emprenedoria 2020. Rellançant l’esperit empresarial a Europa. [COM (2012) 795 final]. 
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4. Tests d’actituds emprenedores per tal d’avaluar les possibilitats d’èxit d’un nou projecte empresarial. En 
aquesta categoria es poden citar, entre d’altres iniciatives, el test d’autodiagnòstic d’actituds emprenedores de 
la Direcció General d’Indústria i de la Pime (eina en línia); el test d’actituds i aptituds necessàries per empren-
dre del portal INICIA; el test per avaluar les competències emprenedores de Barcelona Activa; i “My business 
game”, joc en línia de la UPC amb el suport del Departament d’Empresa i Ocupació, en el qual es competeix 
amb altres usuaris en actituds emprenedores, en el disseny del pla d’empresa i el desenvolupament del pro-
jecte empresarial.  

5. Tallers de creativitat i de generació d’idees. En aquest sentit, es pot fer menció de les iniciatives següents: els 
seminaris de generació d’idees i creació d’empreses de la Diputació de Barcelona i el Departament 
d’Empresa i Ocupació; el Programa idees madures, de Barcelona Activa, per impulsar les idees emprenedo-
res de persones de més de 40 anys; el Programa idees amb futur, també de Barcelona Activa, el qual ofereix 
suport als joves emprenedors per engegar els seus projectes; el Mercat d’Idees de Disseny, de Barcelona 
Centre de Disseny (BCD), un espai destinat a l’intercanvi d’idees i projectes entre creadors, etc. 

6. Borses d’idees i taulers d’ofertes i demandes, com ara la borsa d’idees de REDESSA (societat de capital pú-
blic d’àmbit supramunicipal), en la qual la cerca es pot realitzar a través d’uns criteris preestablerts, com ara 
el nivell d’inversió, o per sectors, i a la qual també es poden cedir idees; i el “Tecmed Brokerage Event”, un 
espai de trobada entre oferta i demanda per fomentar la col·laboració hospital-empresa, en el si del clúster de 
tecnologies mèdiques de Catalunya.  

7. Publicacions de tipus divers (llibres, guies, etc.), en diferents formats (paper, CD, en línia), que tracten aspec-
tes diversos relacionats amb el foment de l’esperit emprenedor: el valor de l’emprenedoria, les aptituds i acti-
tuds en l’emprenedoria, com es generen idees de negoci, com fer-les realitat, etc. Barcelona Activa disposa 
d’una sèrie d’informes en profunditat, accessibles en línia, que analitzen, entre d’altres qüestions, les caracte-
rístiques que ha de tenir l’emprenedor d’avui, el perfil directiu en les empreses actuals o els errors més habi-
tuals en la vida de la persona emprenedora.   

Pel que fa a les mesures destinades a la gestació de la idea,217 es poden identificar les següents:  

1. Instruments d’anàlisi de la viabilitat del projecte, com ara les eines en línia de la Direcció General d’Indústria i 
de la Pime, i les del portal INICIA, del Departament d’Empresa i Ocupació; i el “Test idea”, de Barcelona Acti-
va. 

2. Tallers per a l’adquisició de les habilitats i les eines necessàries per fer realitat el projecte, com ara el Pro-
grama de creació d’empreses de l’Escola de dones emprenedores ODAME.  

3. Instruments per a la detecció d’oportunitats de negoci. Un exemple en aquest sentit és la sessió d’estratègies 
de diferenciació per a pimes, de la CECOT, que té com a objectiu conèixer de quina manera la pime es pot di-
ferenciar de la competència sense grans inversions.  

4. Estudis de mercat. En aquesta categoria de mesures es poden trobar estudis de mercat en línia, com ara els 
que realitza l’empresa Feebbo, així com guies sobre com fer un estudi de mercat. 

5. Jornades i informes sectorials. A tall d’exemple, es pot citar la taula rodona organitzada per Barcelona Activa 
sobre els reptes de les empreses artesanes al segle XXI; i “Fet a mà”, també de Barcelona Activa, programa 
adreçat a persones amb una idea en aquest sector.  

6. Tallers de vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva, organitzats per diferents institucions i organismes, 
com ara el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i la Conselleria de desenvolupament eco-
nòmic i competitivitat del Govern basc.  

Tanca aquest subapartat un recull de les mesures actives a Catalunya l’any 2013. Sent conscients de l’elevat 
nombre d’actuacions que es duen a terme al llarg de tot el territori, aquest llistat, que es repetirà al llarg de tot el 
capítol, s’ha fet seguint una sèrie de criteris de selecció que es relacionen tot seguit. Pel que fa als destinataris, es 
recullen aquelles mesures dirigides directament tant a emprenedors (definits seguint el concepte establert en el 
capítol 3)218 com a empresaris, amb la finalitat d’incloure tant les ajudes a les fases inicials de l’activitat empresa-
rial com a les fases posteriors de consolidació i creixement. En segon lloc, l’àmbit territorial és tot Catalunya, i per 

                                                        
217 La fase o àmbit de gestació correspon al moment en el que les persones especialment motivades identifiquen senyals que els fan pensar en la possibi-

litat de crear una empresa (Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació, 2006). 
218 És a dir, aquella persona física o jurídica que inicia un negoci o activitat empresarial, operant en qualsevol sector i amb menys de 42 mesos d’activitat 

econòmica. 
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tant, s’exclouen les mesures endegades per les entitats locals dirigides específicament als ciutadans o empreses 
que operen en un únic municipi, comarca o província. En tercer lloc, només es recullen aquelles mesures que te-
nen un cost inexistent o molt baix per als seus destinataris, atès que l’ens promotor ha de ser una entitat pública o 
sense ànim de lucre. 

TAULA 22.   Mesures actives de foment de la cultura emprenedora. Mesures per fomentar l’esperit 
emprenedor. Catalunya, 2013 

Mesura Ens impulsor Descripció de la mesura 
Més infor-

mació 

BizBarcelona  

Fira Barcelona, Ajunta-
ment de Barcelona, Ge-
neralitat de Catalunya, 
Cambra de Comerç de 
Barcelona, Diputació de 
Barcelona i Caixa Bank 

Esdeveniment anual concebut com a plataforma global per 
acollir les diferents cites anuals consolidades de 
l’emprenedoria i la innovació: actes destinats a promoure la 
cultura emprenedora, assessorament i serveis a emprene-
dors, vies de finançament, etc. 

(+) 

BIZ Euroregio  
Euroregió Pirineus Medi-
terrània - Programa 
Creamed 

Convenció de negocis euroregional adreçada exclusivament 
a les joves empreses i starts-up. És també un espai de 
networking, d’informació a disposició de les empreses amb 
consells per ajudar-les a fer les seves primeres passes cap a 
la internacionalització. 

(+) 

Assignatura 
optativa a 3r 
ESO sobre 
emprenedoria 

Departament d'Ense-
nyament 

La finalitat d’aquesta nova matèria és desenvolupar les capa-
citats, les competències i les actituds de l’alumnat respecte de 
la seva formació i les seves possibilitats d’inserció laboral 
posterior. 

Decret 
51/2012, de 
22 de maig 

Concurs Ins-
piringyoun-
gentrepre-
neurs 

ESADE Entrepre-
neurship Institute 

Atorgament de tres beques per cursar el Programa per a di-
rectors propietaris d'ESADE. Programa dirigit a joves menors 
de 30 anys. 

  

Erasmus per 
a emprene-
dors 

Comissió Europea 

Programa d’intercanvis internacionals que proporciona a jo-
ves emprenedors l’oportunitat d’aprendre d’empresaris amb 
experiència que dirigeixen petites empreses en altres estats 
membres de la UE. 

(+) 

Font: elaboració pròpia. 

6.1.2. Mesures per fomentar el reconeixement i suport social a 
l’emprenedoria 

Aquesta categoria fa referència a les mesures destinades a posar en valor el fet d’emprendre entre la població. 

L’Eurobaròmetre sobre l’emprenedoria de l’any 2012 inclou qüestions relacionades amb l’actitud de la societat 
vers l’emprenedoria. A escala de la UE-27, la gran majoria de les persones enquestades manifesten que 
l’emprenedoria crea llocs de treball (el 87%) i que crea nous productes i serveis que beneficien la societat en el 
seu conjunt (el 79%). D’altra banda, el 57% de les persones enquestades està d’acord en què les persones em-
prenedores s’aprofiten del treball d’altres i el 52% pensa que les persones emprenedores només pensen en el seu 
benefici propi. En el cas espanyol, el 81% de les persones enquestades estan d’acord en què l’emprenedoria crea 
llocs de treball, 5 punt menys respecte de l’any 2009, i el 73% respon que crea nous productes i serveis en bene-
fici social, 13 punts menys respecte de l’any 2009. El 59% de les persones enquestades a Espanya manifesta que 
les persones emprenedores treuen profit del treball dels altres i el 60% està d’acord en què només pensen en el 
benefici propi. D’aquestes dades es pot concloure que la iniciativa emprenedora no és valorada suficientment per 
la societat i que això té conseqüències en el grau de desenvolupament de l’esperit emprenedor i, per tant, de 
l’activitat emprenedora. 

En aquest sentit, el reconeixement social de la iniciativa emprenedora és un factor important per al seu propi 
desenvolupament i dinamisme. Així, les normes culturals i socials poden potenciar o desincentivar l’activitat em-
prenedora i, inclús, orientar la manera de desenvolupar l’activitat econòmica i empresarial (CES, 2012). En el re-
refons de la iniciativa SBA de la Comissió Europea (2008) hi ha la convicció que, per obtenir les millors condicions 
marc per a la pime, és precís el reconeixement dels empresaris per part de la societat. Amb aquesta finalitat, es 
recomana que des de l’àmbit polític i dels mitjans de comunicació es fomenti i s’aplaudeixi l’esperit empresarial i la 
voluntat associada d’assumir riscos. L’any 2013, el Pla d’acció sobre emprenedoria 2020 de la Comissió Europea 

http://www.bizbarcelona.com/ca
http://www.bizeuroregio.net/?IdNode=30077&Lang=ES&KM_Session=c1c6b317d7d2fda1f522ef7bb009ef9b
http://www.bizeuroregio.net/?IdNode=30077&Lang=ES&KM_Session=c1c6b317d7d2fda1f522ef7bb009ef9b
http://www.bizeuroregio.net/?IdNode=30077&Lang=ES&KM_Session=c1c6b317d7d2fda1f522ef7bb009ef9b
http://www.bizeuroregio.net/?IdNode=30077&Lang=ES&KM_Session=c1c6b317d7d2fda1f522ef7bb009ef9b
http://www.bizeuroregio.net/?IdNode=30077&Lang=ES&KM_Session=c1c6b317d7d2fda1f522ef7bb009ef9b
http://www.bizeuroregio.net/site/ES/Inici/Objectius,C30077,I30074.htm?KM_Session=f6f8b265b8ba0ce2336f062f01a11da5
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es#.Uica4n_xM40
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destaca la necessitat de canviar la percepció pública sobre l’emprenedoria. En l’àmbit de Catalunya, el Pla Cata-
lunya emprèn pretén que es torni a valorar socialment la iniciativa empresarial. 

A continuació es relacionen les principals mesures destinades que cal fomentar per al reconeixement i el suport 
social a l’emprenedoria.  

1. Premis i concursos d’idees i projectes, amb la finalitat de reconèixer públicament i posar en valor l’esperit em-
prenedor. En aquest sentit, cal citar els European Enterprise Promotion Awards, una convocatòria de la Co-
missió Europea de caràcter anual, destinada a reconèixer les millors iniciatives de foment de l’emprenedoria a 
Europa; la Competició de plans d’empresa, de Barcelona Activa; els Premis Emprenedor XXI, de La Caixa; 
els Premis Girona Emprèn, de l’Ajuntament de Girona; i els Premis Delta, organitzats conjuntament per 
l’Ajuntament de Viladecans, Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. 

2. Campanyes en premsa, televisió, ràdio, entorns 2.0 o mitjançant l’edició de materials (fulletons, vídeos, qua-
derns, etc.), adreçades a posar en valor el fet d’emprendre. Entre d’altres, es pot fer menció de la Campanya 
“Salvem les empreses, la nostra riquesa”, de la patronal Aeball (Baix Llobregat i L’Hospitalet), que té, entre 
les seves finalitats, la valoració de les empreses pel que aporten a la societat i el reconeixement de la tasca i 
el risc de l’empresari. 

A diferència del subapartat anterior, en aquest no es pot fer un recull de les mesures actives, atès que un dels cri-
teris per seleccionar-les és que els seus destinataris directes siguin persones físiques o jurídiques que endeguin 
un projecte empresarial o n’hagin endegat un. Les mesures relacionades en aquest subapartat van dirigides a ins-
titucions (principalment públiques) que duen a terme activitats de foment del reconeixement social que reben les 
iniciatives emprenedores.  

6.1.3. Mesures destinades a reduir “l’estigma del fracàs” 

Les mesures destinades a reduir “l’estigma del fracàs” són les orientades al canvi de percepció de les pròpies 
persones emprenedores i de l’opinió pública sobre el “fracàs” del projecte empresarial. 

D’acord amb l’Eurobaròmetre de la Comissió Europea de l’any 2012, la por al fracàs és un dels obstacles més 
grans per a moltes persones per endegar un negoci; en concret, el 43% dels europeus es manifesta en aquest 
sentit. Aquesta xifra és més elevada en el cas d’Espanya (el 50%); a més, Espanya és l’únic Estat de la UE-27 en 
què la majoria de les persones enquestades (el 55%) manifesten tenir por de perdre el seu habitatge o propietat. 

Una de les preguntes importants que es plantegen en el GEM per captar la motivació per emprendre de la pobla-
ció és si la por al fracàs suposaria un obstacle en el cas de considerar la idea d’emprendre. Els resultats mostren 
que la por social al fracàs empresarial mina de manera important l’activisme empresarial. En el cas de Catalunya, 
l’any 2011 la por social al fracàs empresarial és substancialment inferior entre els empresaris novells que van cre-
ar la seva empresa l’últim any, en comparació amb els resultats mostrats per al total de la població adulta catala-
na (Vaillant i Guallarte, 2011). 

La Comissió Europea ha posat de manifest219 que l’estigma del fracàs encara està present a la UE i que la socie-
tat subestima el potencial empresarial del rellançament d’empreses i ha recomanat als estats membres que pro-
moguin una actitud positiva en la societat a favor dels empresaris que vulguin tornar a començar, per exemple 
mitjançant campanyes públiques d’informació i programes d’educació. És precís mostrar a la població que les no-
ves temptatives formen part del procés normal d’aprenentatge, investigació i descobriment. Els mitjans de comu-
nicació també desenvolupen un paper positiu en aquest sentit, en particular per lluitar contra el tòpic que la fallida 
està associada al frau o a la incapacitat personal. Igualment, la legislació en matèria d’insolvència, les mesures de 
suport a les empreses en dificultats i a les persones que reemprenen juguen un paper important en la por al fra-
càs. 

A continuació es relacionen les principals mesures destinades a reduir “l’estigma del fracàs”: 

1. Campanyes d’informació. En aquest sentit, s’ha de citar una altra vegada la campanya Salvem les empreses, 
la nostra riquesa, de la patronal Aeball, ja mencionada en les mesures de suport social a l’emprenedoria, atès 
que entre les seves finalitats aquesta campanya es proposa que es reconegui el risc de l’empresari.  

                                                        
219 Comunicació de la Comissió sobre “Superar l’estigma del fracàs empresarial – per una política que ofereixi una segona oportunitat” [COM (2007) 584 

final] i “Small Business Act” per a Europa: iniciativa a favor de les petites empreses [COM (2008) 394 final]. 
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2. Mesures destinades a reduir les conseqüències del fracàs. Les implicacions d’un tancament empresarial te-
nen una relació directa amb la percepció social i de la pròpia persona emprenedora en relació amb el “fracàs  
del projecte empresarial. En aquest sentit, es pot fer referència a les mesures en l’àmbit de la insolvència, de 
suport a les empreses en dificultats i les destinades a reemprendre.220 

La taula següent recull les mesures actives en aquest àmbit, seguint els criteris especificats anteriorment. 

TAULA 23.   Mesures actives de foment de la cultura emprenedora. Mesures destinades a reduir 
l’estigma del fracàs. Catalunya, 2013 

Mesura Ens impulsor Descripció de la mesura 
Més informa-

ció 

Plan de conti-
nuidad empresa-
rial 

Estat central - 
DPYME 

Acompanyament en el procés de transmissió del negoci entre 
empresaris que desitgen concloure la seva activitat i altres 
que estan disposats a seguir impulsant-la. Eines: Plataforma 
Nacional de Transmisiones i Red Nacional de Centros de 
Transmisión de Empresas (Cambres de Comerç), si bé no 
tots els serveis oferts per les cambres de Comerç són gratu-
ïts. També hi ha una línia de crèdits participatius d'ENISA, 
per comprar les empreses transferides. 

http://www.plan
continuidadem-

presarial.es/  

Centre de Re-
empresa de Ca-
talunya 

Departament d'E-
conomia i Conei-
xement, CECOT, 
cp'Ac 

Centre que ofereix assessorament i informació a empresaris 
que volen cedir la seva empresa a un altre perquè continuï 
amb l'activitat. 

http://www.ree
mpresa.org 

Font: elaboració pròpia. 

6.2. Foment de l’activitat emprenedora 

En aquest apartat es tracten les mesures destinades a facilitar la creació, la consolidació i el creixement dels pro-
jectes emprenedors, així com les que tenen com a objectiu que els emprenedors puguin reemprendre davant una 
experiència empresarial fallida. S’inclouen referències concretes a les mesures de suport a l’emprenedoria en 
l’àmbit de la innovació tecnològica i de l’emprenedoria social. 

Les mesures esmentades s’han classificat en els àmbits següents: 

TAULA 24.   Mesures de foment de l’activitat emprenedora 

 1. Simplificació administrativa 

5.2.1. Mesures per facilitar l’accés i 
l’exercici de l’activitat emprenedora i 
per a la simplificació administrativa 

2. Informació, assessorament i suport tècnic 

3. Mesures en l’àmbit fiscal, laboral i de la Seguretat Social 

4. Atracció del talent 

5.2.2. Mesures de suport al finança-
ment de la iniciativa emprenedora 

1. Crèdit bancari 

2. Finançament amb suport públic 

3. Àngels inversors 

4. Capital risc 

5. Altres (capitalització de l’atur i crowdfunding) 

5.2.3. Mesures per reemprendre 

1. Mesures en l’àmbit de la insolvència i de suport a les empreses en 
dificultats 

2. Suport per a un nou començament 

3. Suport per a la transmissió d’empreses 

5.2.4. Mesures de suport a Mesures específiques. Es poden incloure en alguna de les categories gene-

                                                        
220 Aquestes mesures es tracten més exhaustivament al subapartat 6.2.3 “Mesures per reemprendre”. 

http://www.plancontinuidadempresarial.es/
http://www.plancontinuidadempresarial.es/
http://www.plancontinuidadempresarial.es/
http://www.reempresa.org/
http://www.reempresa.org/
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l’emprenedoria en l’àmbit de la inno-
vació tecnològica 

rals de classificació 

4.2.5 Mesures de suport a 
l’emprenedoria social 

Mesures específiques. Es poden incloure en alguna de les categories gene-
rals de classificació 

Font: elaboració pròpia. 

6.2.1. Mesures per facilitar l’accés i l’exercici de l’activitat emprenedora i 
per a la simplificació administrativa 

Una de les qüestions clau per iniciar i consolidar un projecte emprenedor es troba en les condicions d’accés i 
exercici de l’activitat, que poden suposar una sèrie de costos que desincentivin la posada en marxa d’un projecte 
o que dificultin la seva continuïtat. Els requisits d’accés i els tràmits necessaris per iniciar un projecte tenen una 
rellevància especial en l’activitat emprenedora, atès que el temps invertit i els costos econòmics i de gestió asso-
ciats al procediment són factors que estan relacionats amb la decisió d’emprendre. Així mateix, per iniciar i exercir 
una activitat són també importants els elements relatius al marc fiscal, laboral i de la Seguretat Social. D’altra 
banda, en les primeres etapes de la vida d’una empresa, en les que els recursos i l’experiència acostumen a ser 
limitats, també és un factor clau disposar d’informació, orientació i acompanyament mitjançant serveis específics, 
així com d’infraestructures que redueixin els costos a l’inici d’una activitat (com ara els vivers d’empresa).221 

En aquest sentit, la simplificació i millora dels procediments administratius és a la primera pàgina de les agendes 
dels Governs, juntament amb la incorporació de les noves tecnologies en la gestió dels tràmits, qüestions que re-
quereixen un canvi de cultura, tant de la pròpia Administració com de la ciutadania. La crisi econòmica ha accele-
rat aquests processos i, en aquest sentit, “ha fet de la necessitat virtut” (Rivero Ortega, 2011). 

Els estats membres de la UE estan duent a terme tot un seguit d’actuacions per a la simplificació administrativa a 
partir de la transposició obligada de la Directiva relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de serveis),222 
aprovada l’any 2006, que té per objectiu assolir un mercat únic de serveis a la UE. Amb aquesta finalitat, es pro-
posa la supressió de traves i obstacles que restringeixen injustificadament o desproporcionadament l’accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici, com ara les autoritzacions administratives, les quals es proposa que se subs-
titueixin per declaracions o notificacions, o altres càrregues administratives, com ara la inscripció en registres, la 
renovació d’autoritzacions o la duplicació de tràmits per a l’obertura de nous establiments. Així mateix, la Directiva 
vol donar impuls a la introducció de procediments electrònics i a l’establiment d’un sistema de finestreta única, el 
qual ha de garantir als consumidors i prestadors de serveis tota la informació sobre els procediments i tràmits ne-
cessaris per exercir una activitat, així com la possibilitat de realitzar-los. Totes aquestes mesures tenen la finalitat 
de reduir el temps necessari per a la posada en funcionament d’un projecte, així com reduir els costos econòmics 
i de gestió per a les empreses.223 

L’adopció del principi de “pensar primer a petita escala” a l’Small Business Act (2008) implica que es tinguin en 
compte les repercussions de l’activitat legislativa per a les pimes i que se simplifiqui el marc regulatori existent. El 
Pla d’acció sobre emprenedoria 2020 estableix que és necessari actuar per a la reducció de la càrrega normativa i 
avançar en l’àmbit de la implantació de finestretes úniques per rebre informació completa sobre llicències, proce-
diments administratius, finançament i suport públic. D’altra banda, a partir d’una consulta, la Comissió ha identifi-
cat les deu normes més gravoses de la UE i ha reconegut la necessitat de disposar de normativa europea en 
aquests àmbits.224 

Tot seguit es relacionen les principals mesures per facilitar l’accés i l’exercici de l’activitat emprenedora en els 
àmbits següents: 

1. Simplificació administrativa. En aquest àmbit es pot incloure la reducció de càrregues burocràtiques i de 
costos a les empreses, la simplificació i racionalització del marc regulatori i la implantació de finestretes úni-
ques empresarials i de l’administració electrònica. 

                                                        
221 Per a més informació, , el Capítol 4 “L’activitat emprenedora”. 
222 Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior. DOUE de 21.12.2006. 
223 L’aprovació de la Directiva de serveis ha suposat la modificació de la normativa interna dels estats membres. En el cas de l’Estat espanyol, la transpo-

sició s’ha fet mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre (Llei paraigües) i les modificacions normatives necessàries s’han realitzat mitjançant la Llei 
25/2009, de 22 de desembre (Llei òmnibus). En l’àmbit català, la transposició de la Directiva esmentada s’ha efectuat mitjançant el Decret legislatiu 
3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva de serveis; així mateix, i també en relació amb el contingut de la Direc-
tiva, s’ha aprovat la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, 
de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.  
224 Comunicació de la Comissió Europea al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, Normativa in-

tel·ligent: respondre a les necessitats de les petites i mitjanes empreses. COM(2013) 60 final.  
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En general, tots els estats membres de la UE han fet passos per substituir el règim d’autorització pel de 
declaració o comunicació. En el cas de Catalunya, es preveu que la comunicació prèvia permeti el reconei-
xement o l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat des de la seva presentació. Així mateix, mitjançant la de-
claració responsable es declara el compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per accedir al 
reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que es disposa de la documentació acreditativa cor-
responent i que hom es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’esmentat reconeixe-
ment o exercici. L’Administració pública competent està facultada per verificar la conformitat de les dades que 
es contenen en la declaració responsable.225 Pel que fa a les entitats locals, nombrosos ajuntaments, en es-
pecial els que tenen una població més elevada, han substituït procediments de llicència municipal per comu-
nicacions prèvies i declaracions responsables. 

Així mateix, s’ha procedit a una simplificació i reducció dels tràmits administratius i una agilitació dels 
procediments. Alguns exemples de caràcter general en aquest sentit, i que són d’aplicació a Catalunya i a la 
resta de l’Estat, són la substitució de la inscripció presencial en registres a instància de part per la inscripció 
d’ofici, l’eliminació de l’obligació de renovació periòdica d’inscripcions i autoritzacions o l’eliminació de nom-
brosos visats col·legials en el cas dels serveis professionals. No obstant això, la transposició de la Directiva 
de serveis ha implicat la modificació d’un nombre molt elevat de normes que afecten els tres nivells de 
l’Administració i els sectors més diversos, circumstància que implica una casuística molt elevada en aquest 
àmbit. Un exemple digne de menció és el de la comunitat foral de Navarra, la qual preveu una reducció dels 
terminis ordinaris dels procediments a la meitat en el cas de projectes declarats d’interès foral, excepte els re-
latius a la presentació de sol·licituds i recursos.226 D’altres comunitats autònomes, com ara Aragó, preveuen 
també una reducció de terminis en la tramitació de determinats projectes administratius en matèria de medi 
ambient.227 

La reducció del temps necessari per a l’inici d’una activitat és una qüestió àmpliament demanada pel sector 
empresarial. En l’àmbit de l’Estat espanyol, la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internaciona-
lització ha ampliat l’anomenada “llicència exprés” que permet l’obertura d’establiments comercials minoristes 
(de superfície no superior a 500m2) en menys de 24 hores, mitjançant la presentació d’una comunicació prè-
via a l’activitat i d’una declaració responsable.228 A Portugal, està prevista una llicència per a les grans super-
fícies comercials que es concedeix en un termini de 30 dies i que es pot tramitar per via telemàtica (a Rivero 
Ortega, 2011). A les Illes Balears, es preveu l’autorització sectorial turística única, que unifica l’autorització 
prèvia i d’obertura,229 i a Catalunya s’ha implantat el procediment Coop Exprés, que simplifica i redueix els 
tràmits que s’han de realitzar davant el Registre de Cooperatives de Catalunya per crear una cooperativa de 
treball associat, de serveis, agrària o de consumidors i usuaris. 

D’altra banda, cal fer menció a la simplificació procedimental prevista per la Llei 14/2013 de suport als empre-
nedors per a la realització dels tràmits associats a l’inici i l’exercici de l’activitat d’empresaris individuals i soci-
etats i que es basen en l’ús del Document Únic Electrònic (DUE),230 així com en la realització de tràmits mit-
jançant la via telemàtica en els registres.  

La Llei 14/2013, de suport als emprenedors, estableix també que tota administració pública que en exercici de 
les seves competències creï una nova càrrega administrativa per a les empreses, té l’obligació d’eliminar-ne 
com a mínim una d’existent i de cost equivalent. 

Així mateix, cal fer referència al règim jurídic del silenci administratiu, atès que té una relació directa amb el 
temps esmerçat en els processos administratius. En el cas de Catalunya, es preveu estimada tota sol·licitud 
iniciada per persona interessada una vegada que ha vençut el termini sense que s’hagi notificat resolució ex-
pressa, sens perjudici de l’obligació de les administracions públiques de resoldre expressament.231 La Comu-
nitat Foral de Navarra preveu evitar la denegació de llicències que afectin una activitat empresarial o profes-
sional mitjançant la incorporació de condicions a l’atorgament de la llicència esmentada, les quals poden exi-
gir adaptar, completar o eliminar aspectes del projecte. Així mateix, la Llei 14/2013, de suport als emprene-

                                                        
225 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. DOGC núm. 5686, de 05.08.2010.  
226 Article 4.5 de la Llei foral 15/2009, de 9 de desembre, de mesures de simplificació administrativa per a a la posada en marxa d’activitats empresarials o 

professionals. BON núm. 155, de 18.12.2009. 
227 Decret 133/2013, de 23 de juliol, del Govern d’Aragó, de simplificació i adaptació a la normativa vigent de procediments administratius en matèria de 

medi ambient. BOA núm. 152, de 02.08.2013. 
228 Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis (BOE núm. 126, de 26.05.2012). 

amb la redacció donada per la disposició final setena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. 
229 Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears. BOIB núm. 94, de 22.06.2010.  
230 D’altra banda, la Llei també regula el procediment telemàtic que cal seguir per a la inscripció dels emprenedors de responsabilitat limitada mitjançant el 

CIRCE i el DUE, fixant els terminis i les funcions de cada subjecte intervinent (ja sigui el PAE, com el registradors mercantils i de la propietat o el notari). 
Introdueix un nou concepte, les “hores hàbils”, per garantir la màxima celeritat en la realització dels tràmits registrals. Aquestes hores són aquelles com-
preses dins l’horari d’obertura fixat per als registres (article 15.5.a). 
231 Llei 26/2010, de 3 d’agost. 
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dors, també preveu el silenci positiu en determinades ocasions, com ara en la tramitació de les autoritzacions 
de residència específiques previstes per la mencionada Llei. 

Amb l’objectiu de simplificar i racionalitzar l’ordenament jurídic administratiu i facilitar així els tràmits a 
les empreses i a la ciutadania, el Govern de la Generalitat va aprovar el 2011 el Pla de racionalització norma-
tiva, que ha comportat la derogació íntegra de 358 disposicions.232 

D’altra banda, els estudis de càrregues o d’anàlisi d’impacte normatiu són instruments reconeguts inter-
nacionalment amb la finalitat d’avaluar l’impacte de la nova regulació i si aquesta recull noves traves que es 
valoren com a innecessàries perquè poden afectar negativament l’activitat econòmica. En aquest sentit, el 
Govern de la Generalitat ha posat en marxa l’anomenat “Test Pime”, que es configura com una eina per ava-
luar l’impacte de tota disposició normativa sobre l’activitat de les pimes catalanes, amb la finalitat que no els 
resti competitivitat. L’aplicació del test es preveu simultània a l’anàlisi preceptiva de les repercussions gene-
rals de la norma i s’adjuntarà com a annex en la memòria d’avaluació que ha d’acompanyar tots els avantpro-
jectes de llei i decrets legislatius.233 

En aquest àmbit, cal fer referència a l’índex de càrrega i simplificació administrativa de les empreses en 
el País Basc, que preveu totes les càrregues administratives suportades pels emprenedors bascos i origina-
des en qualsevol dels nivells administratius amb competències en el País Basc. Aquest índex és de caràcter 
anual i l’elabora el Govern Basc, a través del seu Institut d’Estadística.234 

Un altre instrument reconegut per a la simplificació administrativa són els protocols amb informació proce-
dimental. Un exemple en aquest sentit és el de la comunitat foral de Navarra, que preveu l’elaboració de pro-
tocols que recullin el conjunt de tràmits i requisits necessaris per a cadascun dels procediments que incideixin 
en la posada en marxa d’activitats empresarials o professionals. Aquests protocols es configuren com un ins-
trument per a la informació de la ciutadania dels tràmits exigits. D’altra banda, i amb la finalitat de garantir un 
millor accés a les normes, es preveu que el Govern del País Basc publiqui textos consolidats de les dispo-
sicions vigents, en els quals s’integraran totes les modificacions i derogacions que s’hagin produït. Així ma-
teix, el Govern de la Generalitat publica la versió consolidada de la majoria de normes a través del Portal Ju-
rídic de Catalunya. 

D’altra banda, també s’han assajat algunes experiències de finestretes úniques. El portal “Tu Europa”, po-
sat en marxa per la Comissió Europea, inclou un punt d’accés únic sobre els instruments financers de la UE i 
sobre la manera en què les pimes poden sol·licitar el finançament amb el suport de la UE a través de bancs i 
altres entitats financeres.235 La Comissió Europea ha ampliat darrerament el contingut d’aquest portal per in-
cloure els fons estructurals: el Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) i el Fons social europeu 
(FSE).236 Així, els instruments financers inclosos en el portal són el Programa marc per a la innovació i la 
competitivitat (PIC), l’Instrument europeu de microfinançament Progress (Microfinançament Progress), 
l’Instrument de risc compartit (PM7), els préstecs del Banc Europeu d’Inversions per a les pimes i els progra-
mes operatius nacionals i regionals dels estats membres amb els que es persegueixen els objectius de la po-
lítica de cohesió.237  

El portal “Eugo.es” està dirigit als empresaris i emprenedors dels estats membres de la UE que vulguin realit-
zar la seva activitat empresarial a Espanya, als destinataris d’aquesta activitat empresarial, així com a les au-
toritats competents que atorguen autoritzacions, registres, etc.238 Així mateix, el Canal Empresa, posat en 
marxa pel Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc d’implementació de la Finestreta Única Empresa-
rial (FUE),239 és un portal electrònic que aglutina tràmits i serveis per a les empreses, per als/les professionals 
i per a les persones intermediàries. 

                                                        
232 El Pla es va aprovar per Acord de Govern del dia 29.03.2011. En els acords de Govern de 28.06.2011 es va fer pública la quantia definitiva de les dis-

posicions derogades (358, entre les quals hi ha 224 decrets, 100 ordres i 34 articles i altres normes). 
233 Aquest Test es va aprovar en la reunió del Consell Executiu de 28.05.2013.  
234 Llei 6/2012, de 28 de juny, de suport a les persones emprenedores i a la petita empresa del País Basc. BOPV núm. 132, de 06.07.2012.  
235 Aquest és el resultat del Pla d’acció de la Comissió per millorar l’accés de les pimes al finançament. COM (2011) 870 final. 
236 Comunicat de premsa de la Comissió Europea, de 25.06.2013. Ajudar a les empreses a accedir al finançament de la UE: els fons estructurals 

s’incorporen al portal únic. 
237 Aquests instruments es desenvolupen a l’epígraf següent, sobre les mesures de suport al finançament de la iniciativa emprenedora. 
238 La Llei 14/2013 de suport als emprenedors preveu la integració en els PAE d’aquesta finestreta única i la resta d’existents a l’Estat. 
239 Les mesures per a la implementació de la FUE a Catalunya s’aproven per Acord de Govern de 15.03.2011. El marc jurídic de suport de la FUE s’inicia 

l’any 2008 amb el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmi-
ca i, posteriorment, amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en la qual 
s’estableix el dret de la ciutadania a obtenir informació i a tramitar des d’una finestreta única tots els procediments necessaris per accedir a una activitat 
econòmica i exercir-la. Així mateix, el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, d’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva de serveis, va més 
enllà i estableix l’obligatorietat de la Generalitat i els ajuntaments de prestar els serveis a través d’una finestreta única.  
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Canal Empresa240 

Cristina Pruñonosa. Directora de l'Oficina de Gestió Empresarial241 

Canal Empresa és el portal de serveis i tràmits “multiadministració” que la Generalitat posa al servei d’empresaris i pro-
fessionals. Té una part pública i una part privada, per a l’accés a la qual la persona usuària s’ha d’autenticar. Els con-
tinguts de la part pública pretenen donar resposta a les preguntes més habituals d’emprenedors i empresaris, les quals 
van sorgint en diferents moments del cicle empresarial, com ara qüestions relatives a la viabilitat del projecte empresa-
rial, a la figura jurídica que més s’adapta al tipus de projecte, etc. També s’expliquen els requisits per instal·lar una acti-
vitat en el territori i els tràmits existents en l’àmbit local. A banda d’això, es disposa d’informació relativa a la fase de 
consolidació i creixement. Una altra manera en la que el Canal Empresa organitza la informació és per àmbits temàtics 
(finançament, internacionalització, etc.) i per sectors d’activitat; així, per exemple, en la fitxa de bars i restaurants, es 
pot trobar tota la documentació necessària per obrir aquest tipus d’establiments, amb independència de quina sigui 
l’administració competent de cada tràmit.    

D’altra banda, el portal disposa de la “pestanya” “Tràmits i formularis”, que s’utilitza quan ja es té clar el tràmit que s’ha 
de fer; si aquest no és el cas, es pot fer ús de la cerca guiada, l’eina més innovadora del Canal Empresa, la qual es pot 
utilitzar quan es desconeix el tràmit que s’ha de realitzar, mitjançant la introducció de l’activitat que es vol desenvolupar. 
A través d’aquesta eina, es responen una sèrie de preguntes relacionades amb l’activitat en qüestió (si es vol iniciar, 
ampliar..., el municipi on es vol realitzar, etc.). En base a les respostes, el resultat final del procés de cerca guiada és 
un mapa que indica quins són tots els tràmits que s’han de fer per iniciar l’activitat, indicant si són estatals, de compe-
tència de la Generalitat de Catalunya, o locals; a més a més, es genera un PDF que informa sobre les preguntes i res-
postes, els tràmits que cal realitzar de manera detallada, els formularis que s’han de complementar, la documentació 
que cal aportar, les taxes a pagar i les oficines on es pot fer la tramitació. Aquesta eina està en producció a Canal Em-
presa, però encara s’està en procés de configuració de tots els tràmits que una empresa pot necessitar per portar a 
terme la seva activitat, per tant, el resultat obtingut pot no incloure tots els tràmits. 

El Canal Empresa també disposa d’una part privada, la qual es pot personalitzar, i a través de la qual la persona usuà-
ria pot fer totes les gestions necessàries per portar a terme l’activitat econòmica desitjada i rebre avisos sobre temes 
diversos (i.e. subvencions) que siguin del seu interès. 

D’altra banda, s’ha aprovat la creació de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya,242 un portal elec-
trònic únic per a tots els òrgans de l’Administració de la Generalitat, des del qual la ciutadania i les empre-
ses poden accedir a tota la informació sobre els serveis de la Generalitat, fer-hi tràmits i presentar electrò-
nicament documents al registre públic. La seu electrònica aplega tot el conjunt de serveis, punts d’atenció i 
de tramitació electrònica i portals ja existents, com ara l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), el Canal Empresa 
o la Plataforma de serveis de contractació pública. La seu electrònica disposa del Tauler electrònic i del 
Registre General Electrònic de l’Administració de la Generalitat com a instruments de suport. El primer és 
el mitjà electrònic de publicació de la informació d’interès general, així com de les comunicacions i els actes 
dictats per l’Administració de la Generalitat i la resta d’ens previstos en els quals la ciutadania i les empre-
ses siguin part interessada. El Registre electrònic permet la presentació de comunicacions sobre assump-
tes que no disposin de tramitació telemàtica específica habilitada en la seu electrònica.   

En la mateixa línia de Catalunya, moltes administracions autonòmiques duen a terme processos de simpli-
ficació administrativa i implantació de finestretes úniques, si bé cal destacar la previsió expressa que incor-
poren algunes lleis autonòmiques de suport a l’emprenedoria de l’aprovació periòdica de plans de simplifi-
cació, amb el detall dels procediments que cal simplificar i les unitats responsables de realitzar aquest pro-
cés. Un exemple són els plans semestrals de la Comunitat Valenciana.243 

En l’àmbit de l’Administració electrònica, Espanya va introduir l’any 2010 el DUE per a la posada en mar-
xa d’empreses individuals mitjançant el sistema de tramitació telemàtica.244 La Llei 14/2013, de suport als 
emprenedors, amplia els procediments que es poden tramitar mitjançant el DUE, com ara els tràmits ne-
cessaris per a l’alta i l’inici de l’activitat d’empresaris individuals i societats mercantils, així com la constitu-
ció de societats de responsabilitat limitada o la inscripció en el Registre Mercantil dels emprenedors de res-
ponsabilitat limitada. D’altra banda, es poden citar alguns exemples de l’entorn europeu, com ara Finlàndia, 
que ha introduït un compte virtual per als impostos per a tot tipus d’empreses, i Polònia, que ha posat en 
marxa un registre central virtual i ha introduït la possibilitat d’efectuar el registre en l’àmbit municipal.    

                                                        
240 http://www20.gencat.cat/portal/site/canalempresa 
241 Compareixença celebrada el dia 19 de juny del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
242 Decret 232/2013, de 15 d’octubre, pel qual es crea la seu electrònica. DOGC núm. 6482, de 17.10.2013. Per a més informació vegeu: 

https://seu.gencat.cat/  
243 Disposició final setena de la Llei 2/2012, de 14 de juny, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i els emprenedors, microempreses i 

petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana. BOE núm. 161, de 6.7.2012. 
244 Reial decret 368/2010, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a la utilització del document únic electrònic (DUE) per a la posada en 

marxa de les empreses individuals mitjançant el sistema de tramitació telemàtica. BOE núm. 92, de 16.04.2010.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalempresa
https://seu.gencat.cat/
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Igual que l’apartat 6.1, en aquest s’afegeix un llistat de les mesures actives a Catalunya l’any 2013 destinades al 
foment de l’activitat emprenedora. Els criteris seguits per fer la selecció de les mesures són els mateixos que els 
enunciats en l’apartat anterior: en primer lloc i pel que fa als destinataris, es recullen aquelles mesures dirigides 
directament tant a emprenedors (definits seguint el concepte establert en el 3)245 com a empresaris, amb la finali-
tat d’incloure tant les ajudes a les fases inicials de l’activitat empresarial com a les fases posteriors de consolida-
ció i creixement. En segon lloc, l’àmbit territorial és tot Catalunya, i per tant, s’exclouen les mesures endegades 
per les entitats locals dirigides específicament als ciutadans o empreses que operen en un únic municipi, comarca 
o província. En tercer i darrer lloc, només es recullen aquelles mesures que tenen un cost inexistent o molt baix 
per als seus destinataris, atès que l’ens promotor ha de ser una entitat pública o sense ànim de lucre. 

TAULA 25.   Mesures actives per facilitar l'accés i l'exercici de l'activitat emprenedora i per a la 
simplificació administrativa. Simplificació administrativa. Catalunya, 2013 

Mesura Ens impulsor Descripció de la mesura 
Més infor-

mació 

Llicència "ex-
prés" 

Estat central 

Substitució del règim d'autorització prèvia per obertura inicial de 
petits establiments (de menys de 500 metres quadrats) pel rè-
gim de comunicació prèvia i declaració responsable de complir 
tots els requisits exigits. 

(+) 

Coop Exprés 

Generalitat de Ca-
talunya / Departa-
ment d'Empresa i 
Ocupació 

Simplificació i reducció dels tràmits que s’han de realitzar da-
vant el Registre de Cooperatives de Catalunya per crear una 
cooperativa de treball associat, de serveis, agrària o de consu-
midors i usuaris. 

(+)  

Finestreta Úni-
ca Empresarial  

Generalitat de Ca-
talunya / Departa-
ment d'Empresa i 
Ocupació 

Punt de tramitació unificada d'alguns dels procediments que 
afecten l'activitat econòmica de les empreses. 

(+) 

Document Únic 
Electrònic 

Estat central 
Instrument que permet posar en marxa determinades formes ju-
rídiques (autònoms, societats limitades i societats limitades No-
va empresa) mitjançant la tramitació electrònica. 

(+) 

Portal Tu Euro-
pa 

Unió Europea 

Pàgina web que concentra tota la informació per crear una em-
presa a qualsevol estat membre de la UE. Té un apartat espe-
cífic relatiu a les diferents fonts de finançament de la UE proce-
dent de diversos programes per al període 2007-2013. 

(+) 

Canal Empresa 

Generalitat de Ca-
talunya / Departa-
ment d'Empresa i 
Ocupació 

Espai web que concentra tota la informació referida als tràmits i 
serveis de les administracions públiques en l'àmbit empresarial. 
També disposa d'aplicacions informàtiques, com la cerca guia-
da de tràmits que informa de les gestions que ha de fer l'em-
presari en funció de la seva activitat. 

(+)  

Portal Jurídic 
de Catalunya  

Generalitat de Ca-
talunya / Departa-
ment de la Presi-
dència 

Portal web que publica el dret vigent a Catalunya, tant de l'àm-
bit de la UE, com estatal com català. Publica també la versió 
consolidada de la majoria de normes, si bé aquesta versió no té 
caràcter oficial. 

(+) 

Font: elaboració pròpia. 
 

2. Informació, assessorament i suport tècnic. 

En l’àmbit estatal, existeix una pluralitat d’entitats, tant de caràcter públic com privat, que duen a terme activi-
tats de suport a la persona emprenedora que vol iniciar un projecte empresarial. En aquest sentit, el Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme convoca ajudes per a la promoció de centres que proporcionen suport als em-
prenedors.246  

D’altra banda, cal fer esment del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE), d’un sistema a 
través del qual es pot obtenir informació i realitzar els tràmits de creació d’una empresa. L’eina principal del 
CIRCE és el DUE, abans comentat, per a l’emplenament del qual la persona emprenedora té dues alternati-
ves: anar a un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE),247 on es pot rebre assessorament en relació amb la defi-
nició del seu projecte empresarial i es poden iniciar els tràmits de constitució de l’empresa; en un altre cas, es 
poden iniciar els tràmits a través del Portal CIRCE, omplint personalment el DUE, per a la qual cosa es ne-

                                                        
245 És a dir, aquella persona física o jurídica que inicia un negoci o activitat empresarial, que operi en qualsevol sector i amb menys de 42 mesos 

d’activitat econòmica. 
246 Resolució de 14 de juny de 2012, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la que es convoquen per a l’any 2012 ajudes 

per a la promoció de centres de suport a emprenedors. BOE núm. 148, de 21.06.2012.  
247 Els PAE es la nova denominació dels punts d’Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) introduïda per la Llei 14/2013, de suport als emprenedors. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15595
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.3429fc56b1d79ff0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextchannel=cb67c2a36beb4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextoid=cb67c2a36beb4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/acords-govern/notapremsa-147899.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-6044
http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalempresahttp:/www20.gencat.cat/portal/site/canalempresa
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic
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cessita un certificat electrònic. El CIRCE realitza de forma automàtica tots els tràmits necessaris per constituir 
l’empresa. 

Els PAE són oficines que depenen de les administracions públiques i de les entitats públiques i privades, in-
closes les notaries, que amplien la seva activitat respecte els PAIT anteriors. Així, la Llei 14/2013, de suport 
als emprenedors, preveu que a més de tramitar el DUE, els PAE siguin l’inici efectiu de l’activitat de les em-
preses, prestant serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finan-
çament empresarial.  

A Catalunya, el suport i l’acompanyament per a la creació i consolidació d’empreses es realitza a través de 
les entitats que formen part de la xarxa Catalunya Emprèn.248 Els serveis proporcionats inclouen: informació, 
orientació i formació en matèria de gestió empresarial adreçades a les persones emprenedores; assessora-
ment en el procés de creació d’empreses i seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida del projecte 
empresarial, per tal de facilitar la seva consolidació.  

A través de la xarxa també es presten els anomenats serveis complementaris (cadascuna de les entitats n’ha 
d’oferir com a mínim dos): sensibilització de la població vers el foment de l’esperit emprenedor; informació, 
assessorament i acompanyament per atendre necessitats específiques de projectes d’economia social i coo-
perativa, treball autònom i d’emprenedoria social; informació, assessorament i mediació sobre l’accés al fi-
nançament; serveis i recursos de vivers d’empresa; informació i assessorament sobre el traspàs de negocis; 
assessorament i formació sobre alfabetització digital; informació i assessorament en noves oportunitats de 
negoci TIC i foment de l’ús de les TIC en la gestió empresarial; informació i assessorament sobre segones 
oportunitats per a empreses en fallida o que hagin tancat; i serveis de finestreta única empresarial per facilitar 
l’inici de l’activitat.    

També cal fer esment del Programa pilot per al suport a la consolidació del treball autònom a Catalunya,249 el 
qual es concep com una eina per millorar la competitivitat dels negocis de les persones treballadores autò-
nomes i alhora lluitar contra la destrucció d’ocupació autònoma a Catalunya. En el Programa es preveuen 
sessions d’assessorament en grup i individuals i píndoles formatives en matèria de compte de resultats, anà-
lisi, tresoreria, planificació, gestió de l’activitat econòmica i comercial i elaboració de pressupostos, entre 
d’altres; també s’ofereix assessorament sobre diagnosi econòmicofinancera i estratègies per aconseguir, 
mantenir o incrementar el finançament. 

D’altra banda, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha promogut un Programa específic 
d’emprenedoria i qualificació professional,250 amb la finalitat de qualificar i millorar l’ocupabilitat dels treballa-
dors, amb una atenció especial als joves de menys de 30 anys en situació d’atur. El Programa va incloure ac-
cions formatives d’emprenedoria, accions vinculades a certificats de professionalitat i a la capacitació profes-
sional sectorial. 

Pel que fa a la fase de consolidació i creixement de l’activitat, cal fer esment d’una sèrie d’activitats específi-
ques del Servei d’Orientació Empresarial d’ACCIÓ: “360º Model de negoci”, destinada a millorar la competiti-
vitat de les pimes; “360º Competitivitat”, dirigida exclusivament a aquelles empreses amb més de tres anys 
d’activitat, per fomentar la seva consolidació i creixement; i “Jornades d’Iniciació a l’Exportació” i altres acci-
ons d’informació i assessorament destinades al suport de la internacionalització. ACCIÓ també ofereix un 
servei d’assessorament financer a l’empresa catalana per garantir el seu creixement i sostenibilitat i afavorir-
ne la innovació i la internacionalització. En concret, s’organitzen els anomenats “Esmorzars de finançament”, 
que són sessions participatives dirigides a inversors, que tenen per objectiu oferir elements de reflexió sobre 
les estratègies d’inversió i la cerca de finançament, així com les sessions Pitch Readiness, que són tallers 
pràctics dirigits a persones emprenedores, orientats a treballar la presentació i comunicació dels seus projec-
tes empresarials davant dels inversors o socis estratègics. En l’àmbit de l’assessorament financer, es pot 
mencionar també la Xarxa Enterprise Europe, destinada a les pimes. 

Així mateix, ACCIÓ ha dissenyat el Programa de creixement i diversificació de mercats, un programa integral 
que té com a objectiu facilitar el creixement de l’empresa mitjançant l’assessorament expert i 
l’acompanyament en els diferents àmbits que incideixen en la competitivitat de l’empresa per tal que aquesta 
esdevingui exportadora regular i aconsegueixi incrementar els seus resultats en termes de facturació, expor-

                                                        
248 Ordre EMO/276/2013, de 30 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa Catalunya integral de foment de l’emprenedoria 

de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, i s’obre la convocatòria per a l’any 
2013. DOGC núm. 6497, de 08.11.2013.  
249 Ordre EMO/271/2013, de 30 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al suport a la consolidació 

del treball autònom a Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. DOGC núm. 6493, de 04.11.2013.  
250 Ordre EMO/310/2012, d’1 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finan-

çament d’un programa específic d’emprenedoria i de qualificació professional. DOGC núm. 6235, de 18.10.2012.  
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tació i nombre de treballadors.251 D’altra banda, s’impulsa el Programa Empresa Exporta, gestionat per AC-
CIÓ i les empreses col·laboradores del Programa, que té com a objectiu ajudar l’empresa a iniciar-se a 
l’exportació, incidint en la selecció dels productes i/o serveis amb més potencial exportador, així com els paï-
sos i canals més adients per a l’empresa.252 

Altres serveis de suport a la internacionalització d’àmbit estatal són els que proporciona España Exportación 
e Inversiones (ICEX), a través dels quals les empreses poden rebre informació i assessorament sobre expor-
tacions, licitacions internacionals i per dissenyar i executar un pla de negoci internacional. La Llei 14/2013 de 
suport als emprenedors ha reforçat el paper d’aquest organisme en la internacionalització i la competitivitat de 
les empreses espanyoles. 

També cal fer referència a les iniciatives que des de l’àmbit privat es duen a terme en el terreny de 
l’assessorament i el suport als projectes emprenedors. En aquest sentit, cal destacar que la Federació de Co-
operatives de Treball de Catalunya, a través del Programa Ara_Coop, organitza sessions obertes 
d’assessorament i realitza acompanyament en el procés de constitució d’una cooperativa; els sindicats UGT i 
CCOO tenen serveis d’assessoria i gestió destinats als autònoms; Foment i PIMEC organitzen missions em-
presarials, per ajudar les empreses en les seves estratègies d’internacionalització, així com el servei de su-
port a l’exportació de PIMEC. 

D’altra banda, els vivers d’empresa proporcionen un suport important als emprenedors en els primers anys de 
vida del projecte empresarial, atès que proporcionen un espai per allotjar físicament o virtualment l’empresa, 
amb una estructura de serveis de consultoria, accés a xarxes de col·laboradors i un seguiment i suport cons-
tant tendent a construir un ambient creatiu i que afavoreixi els intercanvis sinèrgics amb altres empreses, ins-
titucions financeres i centres de formació i investigació de l’entorn, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat i 
el creixement dels projectes incubats (Ortega, 2012). 

A Espanya, aquest tipus de suport a l’empresa s’ha vingut fent a través de diferents tipus d’institucions: els 
centres Europeus d’Empresa i Innovació (CEEI), també anomenats Business Innovation Centres (BIC)253 i els 
vivers d’empresa, més nombrosos que els anteriors. Es dóna un predomini clar de la iniciativa pública en 
l’àmbit de la incubació d’empreses, ja siguin ajuntaments, comunitats autònomes, universitats o consorcis, 
amb la presència de cambres de comerç (Ortega, 2012). 

Com a exemple de viver d’empreses es pot citar la Incubadora d’Empreses de Barcelona Activa, en la que es 
poden instal·lar empreses de nova creació o que faci un any que hagin iniciat la seva activitat. Un altre exem-
ple és el projecte Creamed, impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació i l’Euroregió Pirineus-
Mediterrània, que té com a objectiu la creació de xarxa entre els vivers d’empresa de l’Euroregió. 

Una altra iniciativa destinada a les empreses de recent creació és el Programa Start-up Catalonia, Xarxa 
d’acceleradores, posat en marxa per ACCIÓ, el qual ofereix tutorització, mentoring, activitats de networking, 
formació, assessorament i acompanyament en els diferents processos vitals per a les empreses en fase de 
creixement (cerca de finançament, innovació, internacionalització i enfortiment dels equips humans). El Pro-
grama suma els recursos i les iniciatives d’entitats públiques i privades especialitzades en oferir serveis per al 
creixement de les noves empreses des del territori, i es marca com a reptes posar en marxa 8 acceleradores 
arreu del territori d’aquí al 2014 i donar suport com a mínim a 200 start-ups cada any. El Programa s’inicia 
l’any 2013, i ja compta amb tres acceleradores: la primera, ubicada al Parc Científic i Tecnològic de la Univer-
sitat de Girona, la segona al Tecnocampus de Mataró-Maresme i la tercera a Esade Creapolis de Sant Cugat 
del Vallès. La previsió (al llarg del 2014) és posar en marxa cinc acceleradores més al Baix Llobregat, la Ca-
talunya central, Tarragona, Lleida i Barcelona. 

A França, l’emprenedor que vol posar en marxa un projecte pot dirigir-se a una cooperativa d’activitat i ocu-
pació (CAO), la qual li proporciona acompanyament i actua com a paraigües jurídic per desenvolupar 
l’activitat (NIF, permisos legals, suport a la gestió comptable i jurídica, etc.). L’emprenedor però, té indepen-
dència professional i econòmica i és qui pren les decisions que afecten directament la seva activitat. En con-
traprestació, l’emprenedor contribueix al sosteniment financer de la CAO amb el 10 per cent de la seva xifra 
de negoci. Després d’uns mesos d’activitat, es pot optar per sortir de la CAO i desenvolupar el projecte inde-

                                                        
251 Resolució EMO/2301/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de creixement i diversificació de mer-

cats. DOGC núm. 6497, de 08.11.2013. 
252 Resolució EMO/2302/2013, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa Empresa Exporta, 

i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. DOGC núm. 6497, de 08.11.2013.  
253 Els CEEI són objecte d’anàlisi a l’epígraf 5.2.4 dedicat a les mesures de suport a l’emprenedoria en l’àmbit de la innovació tecnològica.  
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pendentment o per esdevenir soci de la cooperativa d’activitat i ocupació. La creació d’una CAO pot partir tant 
de la iniciativa pública (ajuntament, associació, etc.) com de la privada.254     

L’acompanyament als emprenedors 

En les compareixences, s’ha posat en valor la qüestió de l’acompanyament al llarg del procés d’emprendre, com una 
eina important sobretot de cara a la consolidació dels projectes. En ocasions, la necessitat d’acompanyament es relaci-
ona amb la manca de formació en gestió empresarial dels emprenedors. 

Miquel Miró. Exdirector de la Fundació Seira i President de GICOOP255 

El mecanisme per transformar una bona idea en un bon negoci és a través d’un acompanyament a les persones em-
prenedores, atès que la formació empresarial és molt baixa. L’acompanyament no consisteix en què hi hagi un expert 
extern que porti el quadre de tresoreria, sinó en mostrar les eines que més s’adeqüin a aquell negoci, com fer funcionar 
el negoci i que les persones ho aprenguin i ho incorporin. Aquest acompanyament també ha de ser una “línia calenta”, 
un tutor a qui consultar quan s’han de prendre determinades decisions. No és un consultor, sinó un tutor que transfereix 
la seva experiència. 

Juan Longay. Servei d’Emprenedoria del Departament d’Empresa i Ocupació256 

El servei Inicia no només acompanyava en l’anàlisi d’habilitats, sinó que també tutoritzava la persona si ella volia de ca-
ra a la creació de l’empresa i durant els tres primers anys de vida. Aquest Programa està en aquests moments en re-
formulació. S’hauria de disposar d’un programa integral d’assessorament i acompanyament, juntament amb una simpli-
ficació en la presentació de la documentació.  

Jaume Gomà. Ulabox.com257 

En el moment de posar en marxa un negoci, les persones emprenedores es troben amb qüestions que mai ningú no els 
ha explicat. Existeixen importants divergències entre el que s’explica a la universitat i la pràctica real de la creació d’una 
empresa. Conèixer les responsabilitats que assumeix un emprenedor, els drets i obligacions, etc. Tota aquesta assis-
tència en la creació d’empresa encara es pot millorar molt a nivell d’informació a través d’algun instrument que propor-
cioni accessibilitat, disponibilitat i transparència.  

Simon Lee i Andrés Manso. Emprenedors. Incubio258 

Els empresaris tenen por per si ho estan fent malament. El que necessiten, més que assessorament, és acompanya-
ment: dóna tranquil·litat que les qüestions relacionades amb la gestió de l’empresa es puguin parlar sempre amb la ma-
teixa persona. A l’hora de garantir que les accions s’estan fent de manera adequada, tenir l’aprovació per part d’un 
consultor o d’una única persona dins l’Administració, canviaria molt les coses.   

Seguint els criteris detallats en l’epígraf anterior, a continuació es relacionen les mesures actives en el territori ca-
talà que proporcionen informació, assessorament i suport tècnic. 

TAULA 26.   Mesures actives per facilitar l'accés i l'exercici de l'activitat emprenedora i per a la 
simplificació administrativa. Informació, assessorament i suport tècnic. Catalunya, 2013 

Mesura Ens impulsor Descripció de la mesura 
Més in-

formació 

CIRCE  
Estat central / 
DGPYME 

Sistema d'informació per tal de realitzar de manera telemàtica els trà-
mits de constitució i posada en marxa de determinades societats mer-
cantils (societat de responsabilitat limitada, SLNE i autònoms). 

(+) 

PAE 
Estat central / 
DGPYME 

Oficina que presta serveis presencials d'informació i assessorament 
als emprenedors en la definició dels seus projectes empresarials i en 
els primers anys d'activitat.  

(+) 

Xarxa Catalu-
nya Emprèn 

Generalitat de 
Catalunya / 
Departament 
d’Empresa i 

Entitats públiques i/o privades d’arreu del territori que presten serveis 
de suport i acompanyament per a la creació i consolidació d’empreses, 
així com una sèrie de serveis complementaris d’abast més general. 

(+)  

                                                        
254 Per a més informació, vegeu: http://www.cooperer.coop/. 
255 Compareixença celebrada el dia 6 de juny del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
256 Compareixença celebrada el dia 19 de juny del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
257 Compareixença celebrada el dia 19 de juliol del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
258 Compareixença celebrada el dia 19 de juny del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC.  

http://portal.circe.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://portal.circe.es/es-ES/pait/Paginas/QueesunPAIT.aspx
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=4bb0b1732a9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4bb0b1732a9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Ocupació 

Programa pilot 
per al suport a 
la consolidació 
del treball autò-
nom 

Generalitat de 
Catalunya / 
Departament 
d’Empresa i 
Ocupació 

Servei d’assessorament i de formació en matèria de gestió empresari-
al, així com assessorament sobre diagnosi econòmicofinancera i estra-
tègies per aconseguir, mantenir o incrementar el finançament. 

(+)  

Servei 
d’Orientació Fi-
nancera 

Generalitat de 
Catalunya / 
ACCIÓ 

Servei d'informació als emprenedors sobre els diferents instruments fi-
nancers disponibles i les seves característiques. 

(+) 

Programes 
"360º Model de 
Negoci" i "360º 
Competitivitat" 

Generalitat de 
Catalunya / 
ACCIÓ 

Suport a les empreses catalanes que tinguin vocació de creixement i 
canvi amb voluntat d’implantar processos d’innovació i expansió inter-
nacional. 

(+) 

Centres de 
Promoció de 
Negocis  

Generalitat de 
Catalunya / 
ACCIÓ 

Assessorament individualitzat per ajudar a  introduir o consolidar la 
presència de l’empresa en els mercats exteriors. 

(+) 

Contractació 
Pública Inter-
nacional  

Generalitat de 
Catalunya / 
ACCIÓ 

Informació i assessorament per participar en licitacions internacionals. 
Dirigit a entitats i empreses catalanes potencialment proveïdores 
d’institucions públiques internacionals. 

Programa de 
creixement i di-
versificació de 
mercats 

Generalitat de 
Catalunya / 
ACCIÓ 

Línies d’acció: Línia 1, que dóna suport a l’empresa en la consolidació 
del procés d’internacionalització per tal que l’empresa esdevingui ex-
portadora regular; i la Línia 2, que té l’objectiu de contribuir a la conso-
lidació del model de negoci de l’empresa mitjançant la implementació 
de projectes per a la millora del negoci empresarial. 

(+)  

Programa Em-
presa Exporta 

Generalitat de 
Catalunya / 
ACCIÓ 

Servei individualitzat a l’empresa perquè pugui accedir a les primeres 
fases del procés exportador, assignant un assessor especialitzat en 
comerç internacional extern a l’empresa. 

(+)  

Licitacions In-
ternacionals 

ICEX - Instituto 
de Comercio 
Exterior 

Informació, finançament i assessorament sobre licitacions internacio-
nals. 

(+) 

Programa ICEX 
Next 

ICEX  
Assessorament personalitzat i expert durant 2 anys per dissenyar i 
executar un pla de negoci internacional. 

(+) 

Aprenent a ex-
portar 

ICEX  
Assessorament a pimes espanyoles sense experiència o amb poca 
experiència en exportació que desitgin donar els primers passos en 
l'exterior. 

(+) 

Xarxa d'Accele-
radores Start - 
Up Catalonia  

Generalitat de 
Catalunya / 
ACCIÓ 

Viver d'empreses "de nova generació", que dóna suport a empreses 
catalanes innovadores, de fins a 5 anys de vida i que comptin amb un 
producte o servei testat al mercat. 

(+) 

Plataformes 
Empresarials 

Generalitat de 
Catalunya / 
ACCIÓ 

Espai de lloguer a les oficines d'ACC1Ó, amb serveis d'assessorament 
associats. 

(+) 

Programa Inno-
comercio 

Ministeri 
d’Economia i 
Competitivitat / 
Cambres de 
Comerç 

Les cambres de Comerç proporcionen assessorament personalitzat 
per afavorir la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la 
integració de la innovació en les diferents àrees estratègiques del ne-
goci. Suport en dues fases: una primera, de diagnosi assistida i una 
segona d’implementació del projecte d’innovació dissenyat (amb fi-
nançament d’una part d’aquesta implementació). 

(+) 

Font: elaboració pròpia. 

3. Mesures en l’àmbit fiscal, laboral i de la seguretat social. Amb la finalitat de fomentar i donar suport a 
l’activitat emprenedora, els governs han endegat tota una sèrie de mesures en aquests àmbits.  

En general, els governs han introduït una sèrie de reduccions dels impostos que afecten les empreses, sobre-
tot respecte de les pimes. En l’àmbit espanyol, existien una sèrie de deduccions fiscals que la Llei 14/2013 de 
suport als emprenedors i la seva internacionalització ha ampliat. Així, s’estableixen deduccions aplicables a 
l’impost de societats en el cas de determinades inversions (de beneficis, a les activitats d’I+D+i, entre d’altres) 
i altres aplicables a l’IRPF (en empreses de nova o recent creació per part dels àngels inversors i per inversió 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=647490&type=01&language=ca_ES
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/assessorament-financer/servei-orientacio-financera-SOF/
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/estrategia-empresarial/gestio-estrategia-360/
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/programes-serveis/sollicitud-entrevistes/index.jsp
http://accio.gencat.cat/cat/binaris/ExpansionatProgramadeCreixementiDiversificaciodeMercats%20_tcm176-164398.pdf
http://accio.gencat.cat/cat/binaris/ProgramaEmpresaexportaamblesEntitats_tcm176-164373.pdf
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_7148659_6735919_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_7171650_7172655_0_0_-1,00.html
http://www.aprendiendoaexportar.com/icex/cda/controller/pageApex/0,6035,5376319_5412926_5515504_0,00.html
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/startups/startup-catalonia/
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/internacionalitzacio/xarxa-exterior/plataformes-empresarials/index.jsp
http://comercio.camaras.org/programas/innocomercio.php
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de beneficis). D’altra banda, la Llei 11/2013259 estableix un tipus de l’impost de societats reduït per a entitats 
de nova creació aplicable durant els dos primers exercicis en els que obtinguin beneficis. La Llei 11/2013 
també preveu una reducció del 20 per cent de la base imposable de l’IRPF, aplicable sobre els rendiments 
nets en el primer període impositiu en què el rendiment sigui positiu i en el període impositiu següent. 

Respecte de l’IVA, s’estableix un sistema de devolució mensual d’aquest impost que el subjecte passiu no 
s’hagi pogut rescabalar. El règim especial del criteri de caixa d’aquest impost ha estat regulat per la Llei 
14/2013, de suport als emprenedors, en el qual es preveu aplicar aquest criteri i no el de “meritació” en l’IVA 
que cal ingressar amb la finalitat que el retard en els pagaments no afecti les finances de l’empresa.260 

D’altra banda, existeixen algunes experiències de “zones franques urbanes”, en què els emprenedors i les 
empreses gaudeixen d’alguns avantatges per a l’exercici de la seva activitat. Un exemple en aquest sentit és 
el de “Barcelona Growth”, que ofereix als emprenedors i les empreses vinculades amb les noves tecnologies 
bonificacions del 100% de les taxes i els tributs municipals i de les quotes a la Seguretat Social de nous con-
tractes indefinits, així com bonificacions parcials del preu del lloguer de despatxos. Una altra experiència és la 
que s’ha posat en marxa a Madrid, que inclou una sèrie d’avantatges fiscals per a les empreses que 
s’instal·lin a la capital (reintegrament de tributs municipals i de les quotes del RETA), i que s’emmarca en el 
Madridbiz, una iniciativa global a favor dels emprenedors. 

Pel que fa a l’àmbit laboral, cal fer esment del contracte indefinit de suport als emprenedors, introduït per la 
Llei 3/2012,261 que poden utilitzar les empreses de menys de 50 treballadors. Aquest contracte suposa la bo-
nificació de les quotes de la Seguretat Social en el cas de contractar determinats col·lectius i, a la vegada, 
permet al treballador contractat comptabilitzar el 25 per cent de l’import de la prestació d’atur, en el cas que la 
percebi, amb el salari. També comporta l’aplicació d’una sèrie de deduccions fiscals. Així mateix, una caracte-
rística especialment polèmica d’aquesta modalitat contractual és l’establiment d’un període de prova elevat 
d’un any de duració, atès que matisa la duració indefinida del contracte exigida inicialment; en opinió de Mi-
randa (2012), “es crea un contracte temporal d’un any sense causa”. 

Així mateix, la Llei 11/2013 estableix tota una sèrie de mesures en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social per 
al foment de l’emprenedoria. Així, es preveuen reduccions i bonificacions de la quota de la Seguretat Social 
per als emprenedors de menys de 30 anys durant els primers 30 mesos d’activitat; en concret, s’aplica una 
reducció equivalent al 80 per cent de la quota durant els primers sis mesos d’activitat, és a dir, el que es co-
neix com a “tarifa plana” de 50 euros mensuals, si la base de cotització elegida és la mínima. També es pre-
veu que els emprenedors joves puguin compatibilitzar la prestació per desocupació a l’inici de la seva activitat 
per compte propi per un màxim de 270 dies o pel temps inferior pendent de percebre. 

També es preveuen una sèrie de bonificacions i reduccions a la contractació de joves de menys de 30 anys: 
entre d’altres, a la contractació a temps parcial vinculada a la formació, a la contractació indefinida per part de 
microempreses o autònoms i a la contractació en pràctiques. Així mateix, s’amplien les causes de la contrac-
tació temporal als supòsits de joves de menys de 30 anys en situació d’atur que no tinguin experiència laboral 
o aquesta sigui inferior a tres mesos. També s’estableixen incentius a la contractació, per part d’emprenedors 
de menys de 30 anys, de treballadors de 45 anys i més que hagin estat almenys 12 mesos en situació d’atur 
o que siguin beneficiaris del programa de requalificació professional de les persones que esgoten la prestació 
d’atur. 

Seguint aquesta línia, la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització preveu la re-
ducció de les cotitzacions a la Seguretat Social en cas de pluriactivitat i per als autònoms que inicien la seva 
activitat (amb un règim diferenciat pels menors i pels majors de 30 anys), també aplicable als socis treballa-
dors de les cooperatives de treball associat. Així mateix, preveu unes reduccions i bonificacions de quotes a 
la Seguretat Social en cas que persones amb discapacitat s’estableixin com a treballadors per compte propi, 
si bé en determinats casos n’exceptua la seva aplicació en cas que aquests treballadors contractin treballa-
dors per compte aliè. 

                                                        
259 Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. BOE núm. 179, de 27.07.2013. 

La Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització introdueix alguna petita variació en la regulació d’aquesta deducció fiscal (disposi-
ció final vuitena), en el sentit de preveure que el règim de tributació especial previst per als dos primers exercicis fiscals únicament s’aplica en cas que no 
hagin de tributar a un tipus “inferior” (la redacció original deia “diferent”, per la qual cosa, l’actual regulació és més beneficiosa per a l’empresa). D’altra 
banda, la Llei 14/2013 elimina la referència expressa d’aplicació d’aquestes deduccions a les cooperatives de nova creació. 
260 La possibilitat d’aplicar aquest règim es posposa a l’1.1.2014. S’ha desenvolupat reglamentàriament mitjançant el Reial decret 828/2013, de 25 

d’octubre. BOE núm. 257, de 26.10.2013. D’altra banda, és únicament una opció per als subjectes passius que tinguin un volum d’operacions durant l’any 
natural anterior inferior als dos milions d’euros, entre d’altres condicions. 
261 Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. BOE núm. 162, de 07.07.2012.  
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Algunes comunitats autònomes (Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Extremadura...) ofereixen ajudes comple-
mentàries per a la primera contractació indefinida d’un treballador que faci un autònom, que oscil·la entre 
1.500 i 5.000 euros.262  

En l’entorn europeu, Suècia i Finlàndia han introduït canvis importants en la regulació del mercat de treball, 
amb la reducció de les contribucions a la Seguretat Social i l’ampliació dels beneficis socials per a determi-
nats col·lectius de treballadors. Pel que fa a l’àmbit fiscal, Àustria, Malta i Suècia han reduït els respectius im-
postos de societats o incrementat les desgravacions fiscals als guanys (Eurofound, 2011b). 

Als EUA, algunes despeses de l’empresa es poden deduir de l’impost federal sobre la renda. Pel que fa a les 
pròpies de la posada en marxa del negoci, es poden deduir les despeses en publicitat, en desplaçaments i 
formació, els costos dels mobles d’oficina, maquinària i equipament, les despeses derivades de l’ús comercial 
de part de l’habitatge propi i el cost del manteniment del vehicle utilitzat per al negoci, entre d’altres. 

La fiscalitat de l’activitat emprenedora 

Les qüestions relatives al marc fiscal, laboral i de la Seguretat Social de l’activitat emprenedora han estat objecte de va-
loració en les compareixences. 

Juan Longay. Servei d’Emprenedoria del Departament d’Empresa i Ocupació263 

En relació amb els pagaments a la Seguretat Social i a Hisenda, l’entrada en l’activitat econòmica per compte propi 
hauria d’estar esglaonada en funció de la capacitat de generació de beneficis. Per exemple, el primer any hauria 
d’haver una bonificació del 90-100%, tant a Hisenda com a la Seguretat Social, el segon any del 70%, el tercer any del 
50%. La normativa actual no conté mesures en aquest sentit. S’ha introduït l’anomenada “tarifa plana a la Seguretat 
Social” per a menors de 30 anys, quan en realitat aquest col·lectiu representa entre el 9 i el 12% de la població autò-
noma. A més, l’edat mitjana de l’emprenedor català està pujant (actualment està en 40 anys). Aquest tipus de mesures 
s’haurien d’estendre a d’altres col·lectius a més dels joves: les dones tenen més dificultats per a la creació d’empreses i 
més problemes de conciliació, i les empreses que creen tenen més continuïtat.  

Josep Maria Vallès. Emprenedor social. Tarpuna264 

La pressió fiscal de les empreses és excessiva. Hi hauria d’haver menys pressió fiscal, però a la vegada una legislació 
més dura per evitar el frau fiscal i l’economia submergida. El que no pot ser és que un delicte fiscal prescrigui en cinc 
anys, atès que és un missatge negatiu que es trasllada a la ciutadania.  

A continuació, tanca aquest epígraf el recull de les mesures actives en el territori català en l’àmbit fiscal, laboral i 
de la Seguretat Social. 

 

 

 

 

                                                        
262 Així, a Andalusia es concedeix una ajuda entre 1.500 i 3.000 euros per la contractació indefinida d’una persona per part d’un treballador per compte 

propi (Decret llei 8/2013, de 28 de maig, de mesures de creació d’ocupació i foment de l’emprenedoria. BOJA núm. 105, de 31.05.2013); a l’Aragó l’ajuda 
és de 4.400 euros per la primera contractació que faci un treballador autònom durant el primer any d’activitat (5.000 euros en cas de contractar un menor 
de 30 anys; Decret 110/2012, de 24 d’abril, del Govern d’Aragó, pel qual s’aproven mesures de foment de l’ocupació estable i de qualitat – BOA núm. 84, 
de 04.05.2012 -, convocades per a l’any 2013 mitjançant l’Ordre d’11 de març de 2013 – BOA núm. 55, de 19.03.2013-); i a Castella i Lleó, el treballador 
autònom que contracta una persona a l’atur rep una ajuda de 3.000 euros (Ordre EYE/700/2012, de 14 d’agost, per la que s’estableixen les bases regula-
dores de les subvencions, cofinançades pel Fons social europeu, dirigides al foment de l’ocupació estable por compte aliè – BOCYL núm. 168, de 
31.08.2012 – convocades per l’any 2013 mitjançant la Resolució de 19 de desembre – BOCYL núm. 246, de 24.12.2012). D’altra banda, a Extremadura 
s’atorga una ajuda de 5.000 euros (de 7.500 euros en el cas de col·lectius amb dificultats d’inserció) per la inserció laboral de familiars del treballador au-
tònom que s’incorporin al RETA com a autònoms col·laboradors (Decret 68/2013, de 7 de maig, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les sub-
vencions per al foment de l’autoocupació en l’àmbit de la Comunitat autònoma d’Extremadura – DOE núm. 91, de 14.05.2013-, convocades mitjançant 
l’Ordre de 30 de maig – DOE núm. 111, d’11.06.2013-). 
263 Compareixença celebrada el dia 19 de juny del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
264 Compareixença celebrada el dia 16 d’octubre del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC.  
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TAULA 27.   Mesures actives per facilitar l'accés i l'exercici de l'activitat emprenedora i per a la 
simplificació administrativa. Mesures en l’àmbit fiscal, laboral i de la Seguretat Social. Catalunya, 
2013 

Mesura Ens impulsor Descripció de la mesura 
Més in-
formació 

Deduccions a l'im-
post de societats 

Estat central / Minis-
teri d'Hisenda i Admi-
nistracions Públiques 

Deduccions aplicables per determinades inversions que realitzin les em-
preses que han de tributar per aquest impost (exemples: protecció del 
medi ambient, formació professional, R+D+i, reinversió beneficis ordinaris 
i extraordinaris, per la creació d’ocupació per a treballadors amb discapa-
citat, etc). 

(+) 

Deduccions a 
l’IRPF 

Estat central / Minis-
teri d'Hisenda i Admi-
nistracions Públiques 

Idèntiques deduccions que a l’IS per als contribuents que exerceixin acti-
vitats econòmiques en cas d’inversió de beneficis (ordinaris i extraordina-
ris). 

Art. 27.5 
Llei 
14/2013 

Devolució mensual 
de l'IVA 

Estat central / Minis-
teri d'Hisenda i Admi-
nistracions Públiques 

Devolució mensual (i no anual com fins ara) de l'IVA que el subjecte pas-
siu no s'ha pogut rescabalar. 

(+) 

Contracte indefinit 
de suport als em-
prenedors 

Estat central / Minis-
teri d'Ocupació i Se-
guretat Social 

Contracte de treball indefinit i a temps complet que poden formalitzar les 
empreses de menys de 50 treballadors, amb característiques especials. 

Art. 4 Llei 
3/2012 

Reduccions i bonifi-
cacions a les quo-
tes de l’SS 

Estat central / Minis-
teri d'Ocupació i Se-
guretat Social  

Reducció de la base de cotització en cas d’alta al RETA en situació de 
pluriactivitat. 

Art. 28 Llei 
14/2013 

Diferents reduccions i/o bonificacions a les quotes per contingències co-
munes per a determinats col·lectius (menors de 30/35 anys; discapaci-
tats) que es donin d'alta com a treballadors per compte propi al RETA). 

Arts. 1 Llei 
11/2013 i 
29-30 Llei 
14/2013 

Reducció de la quota empresarial per contingències comunes per forma-
lització d'un contracte a temps parcial amb vinculació formativa a menors 
de 30 anys en situació d'atur. 

Art. 9 Llei 
11/2013 

Deducció de les quotes per a persones amb una minusvalidesa recone-
guda pel ICASS > 33% que es constitueixen com empresari individual i 
hagin de cotitzar al règim especial de treballadors autònoms de la Segu-
retat Social. 

(+) 

Compatibilitat de la 
prestació d'atur i 
l'establiment per 
compte propi 

Estat central / Minis-
teri d'Ocupació i Se-
guretat Social  

Aplicable només a col·lectius amb dificultats d'inserció laboral i si ho pre-
veu un programa de foment de l'ocupació. 

Art. 2 Llei 
11/2013 

Aplicable expressament a menors de 30 anys que s'estableixin per comp-
te propi i no tinguin treballadors al seu càrrec. 

Art. 3 Llei 
11/2013 

Suspensió del co-
brament de la pres-
tació d'atur 

Estat central / Minis-
teri d'Ocupació i Se-
guretat Social  

Suspensió durant un màxim de 5 anys (en general són 2) en cas que 
menors de 30 anys es donin d'alta com a treballadors autònoms. 

Art. 5 Llei 
11/2013 

Voluntarietat pro-
tecció per contin-
gències professio-
nals 

Estat central / Minis-
teri d'Ocupació i Se-
guretat Social  

Caràcter voluntari de la protecció en cas de contingències professionals 
per als treballadors per compte propi menors de 30 anys. 

Art. 6 Llei 
11/2013 

Tipus especial en 
l'Impost de socie-
tats 

Estat central / Minis-
teri d'Hisenda i Admi-
nistracions Públiques 

Tipus menor al general (15-20% segons els ingressos) durant els dos 
primers anys d'activitat de les societats (també cooperatives) creades a 
partir de l'1 de gener de 2013. 

Art. 7 Llei 
11/2013 

Exempció IRPF de 
la prestació d'atur 
capitalitzada 

Estat central / Minis-
teri d'Hisenda i Admi-
nistracions Públiques 

Es considera renda exempta de tributar a l'IRPF la quantitat de la presta-
ció d'atur que s'ha capitalitzat, si es manté l'activitat durant cinc anys. 

Art. 8.1 Llei 
11/2013 

Reduccions a la 
base imposable de 
l'IRPF 

Estat central / Minis-
teri d'Hisenda i Admi-
nistracions Públiques 

Reducció del 20% del rendiment net positiu declarat els dos primers perí-
odes impositius a partir del moment en què els rendiments siguin positius, 
en les activitats econòmiques iniciades a partir de l'1.1.13. 

Art. 8.2 Llei 
11/2013 

Contractació a 
temps parcial amb 
vinculació formativa 

Estat central / Minis-
teri d'Ocupació i Se-
guretat Social  

Reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comunes 
en cas de contractar un menor de 30 anys en situació d'atur o menor de 
35 anys amb una discapacitat igual o superior al 33%. 

Art. 9 Llei 
11/2013 

Contractació indefi-
nida d'un jove per 
microempreses i 
autònoms 

Estat central / Minis-
teri d'Ocupació i Se-
guretat Social  

Reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comunes 
en contractar un jove menor de 30 anys o menor de 35 anys amb una 
discapacitat igual o superior al 33%. 

Art. 10 Llei 
11/2013 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Cuadro_resumen_de_bonificaciones_y_deducciones.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Devolucion_mensual_del_Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido/Informacion/Caracteristicas__requisitos_y_plazos/Caracteristicas__requisitos_y_plazos.shtml
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB/13094.jsp
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Contractació en 
nous projectes 
d'emprenedoria jo-
ve 

Estat central / Minis-
teri d'Ocupació i Se-
guretat Social  

Reducció del 100% de totes les quotes empresarials per la primera con-
tractació amb caràcter indefinit d'un aturat de llarga durada de més de 45 
anys (o menor de 35 anys amb una discapacitat igual o superior al 33%), 
per part d'un treballador per compte propi menor de 30 anys i sense as-
salariats. 

Art. 11 Llei 
11/2013 

Conversió a indefi-
nits de contractes 
temporals formalit-
zats amb joves  

Estat central / Minis-
teri d'Ocupació i Se-
guretat Social  

Bonificació en les quotes empresarials durant tres anys per la contracta-
ció d'un jove menor de 30 anys sense experiència laboral o un menor de 
35 anys amb una discapacitat igual o superior al 33%. 

Art. 12 llei 
11/2013 

Contractació en 
pràctiques de joves  

Estat central / Minis-
teri d'Ocupació i Se-
guretat Social  

Reducció del 50-75% de la quota empresarial per contingències comunes 
per la contractació d'un jove menor de 30 anys o menor de 35 anys amb 
una discapacitat igual o superior al 33%. 

Art. 13 Llei 
11/2013 

Incorporació de jo-
ves a entitats d'e-
conomia social 

Estat central / Minis-
teri d'Ocupació i Se-
guretat Social  

Bonificació en les quotes empresarials durant tres anys en cas d'incorpo-
rar joves menors de 30 anys en situació d'atur (o menor de 35 anys amb 
una discapacitat igual o superior al 33%) en cooperatives, societats labo-
rals o empreses d'inserció. 

Art. 14 Llei 
11/2013 

 
Font: elaboració pròpia. 

4. Atracció del talent. Una de les vies per millorar la competitivitat de les empreses, reactivar el mapa de 
l’emprenedoria i generar riquesa és l’atracció del talent estranger per treballar i per endegar nous projectes en 
el territori.  

La lliure circulació de treballadors/ores en l’àmbit comunitari pot afavorir l’assoliment d’aquests objectius, però 
en el cas de persones de tercers països cal incidir en la facilitació de les seves condicions d’entrada i resi-
dència. Tal és la voluntat de la Directiva 2009/50/CE del Consell, relativa a les condicions d’entrada i residèn-
cia de nacionals de tercers països per finalitats d’ocupació altament qualificada i també per facilitar als cen-
tres investigadors i als empresaris la contractació d’especialistes i experts de tercers països. Amb tot, a Es-
panya la transposició de bona part d’aquesta Directiva s’inclou en l’article 38 ter de la Llei Orgànica 4/2000, la 
Llei d’estrangeria.265 L’article 38 ter regula la residència i treball de professionals altament qualificats i 
l’obtenció d’una autorització de residència i treball documentada amb la Targeta blava de la UE, si bé aquesta 
tramitació acostuma a ser llarga i requereix d’una documentació extensa.  

Amb tot, la normativa d’estrangeria preveu altres dues vies d’atracció de talent que permetin l’arribada 
d’investigadors i d’estudiants sense la necessitat de tramitar una autorització de treball (només es tramita la 
residència temporal). Es tracta de procediments de residència aplicables en determinats supòsits acotats en 
l’article 41 de la Llei orgànica 4/2000 (tècnics, investigadors, directius i docents universitaris que treballaran 
principalment per organismes públics o universitats) i el procediment d’estada per a investigació i estudis.266 A 
més, la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització regula l’autorització de residèn-
cia per a personal directiu o altament qualificat que serà resolta en un termini màxim de 20 dies, si bé, en de-
terminats casos, els requeriments que imposa són de difícil compliment per a la majoria del nostre teixit em-
presarial. Altrament, s’obre una via d’entrada per a “graduats, postgraduats d’universitats i escoles de negoci 
de reconegut prestigi”.267 

Amb relació a l’atracció de talent estranger per endegar nous projectes al territori, aquesta darrera norma 
també pretén facilitar l’entrada i la permanència d’altres col·lectius relacionats amb l’emprenedoria. Concre-
tament, s’estableixen els requisits d’estada o residència de persones que inverteixin al territori (per un import 

                                                        
265 La Llei Orgànica 2/2009, de 11 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espa-

nya i la seva integració social,  introdueix en el seu article 43 aquest nou article a la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels es-
trangers a Espanya i la seva integració social i també inclou un nou art. 38 bis que regula el règim especial dels investigadors (BOE, núm. 299, de 
12.12.2009 i BOE, núm. 10 de 12.1.2000).  
266 L’autorització d’estada per estudis permet la simultaneïtat amb activitats lucratives por compte d’altri i per compte propi, sempre que siguin compatibles 

amb la realització d’estudis i els ingressos obtinguts no tinguin caràcter de recurs necessari per al sosteniment personal o per a l’estada. El treball serà a 
temps parcial o no superarà els tres mesos, cas que la jornada sigui total. Amb tot, resta pendent de resoldre la situació i l’agilitat en la gestió i tramitació 
de les noves autoritzacions dels estudiants que han finalitzat els seus estudis aquí i treballen en projectes emprenedors.      
267 La Llei 14/2013 en l’article 71 regula que podran sol·licitar una autorització de residència per a professionals altament qualificats: 1) Quan l’ empresa o 

grup d’empreses tingui una plantilla superior a 250 treballadors/ores o amb una xifra neta anual de negocis superiors a 50 milions d’euros o una inversió 
bruta mitjana anual no inferior a 1 milió d’euros en els tres anys precedents o empreses amb valors de l’estoc inversor superior a 3 milions d’euros o que 
pertanyin a un sector considerat estratègic; 2) per treballar en projectes empresarials que puguin suposar la creació d’un nombre important de llocs de tre-
ball directes, el manteniment de l’ocupació o un increment significatiu de llocs de feina en el sector, activitat o àmbit geogràfic o una inversió extraordinària 
amb impacte socioeconòmic o concurrència de raons d’interès per a la política comercial i d’inversió o una aportació rellevant a la innovació científica i/o 
tecnològica; i 3) Graduats, postgraduats d’universitats i escoles de negocis de reconegut prestigi. Amb tot, per poder valorar l’efecte de la norma manca 
determinar de forma clara i concisa que inclouen els termes “increment significatiu” i de “reconegut prestigi”. 
Altrament, cal esmentar que la tramitació de les autoritzacions de residència s’efectuarà per la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics i la seva 
concessió correspon a la Direcció General de Migracions, fet que podria provocar un conflicte de competències amb la Generalitat, que té transferida la 
competència per atorgar les autoritzacions de residència i treball inicials pel mateix motiu. Igualment, rellevant és el fet que no es tindrà en compte la situa-
ció nacional d’ocupació per a aquestes autoritzacions. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/12/pdfs/A01139-01150.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/12/pdfs/A01139-01150.pdf
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igual o superior a 2 milions d’euros, per la compra d’un immoble de valor igual o superior a 500.000 euros o la 
posada en marxa d’un projecte empresarial d’interès general), per aquelles que hagin de tramitar l’inici 
d’activitats empresarials innovadores a Espanya, per al personal investigador i per a treballadors/ores que 
efectuïn moviments intraempresarials dins de la mateixa empresa o grup d’empreses. Per a totes elles es 
preveu la possibilitat d’obtenir visats i autoritzacions de residència en els mateixos termes que per al personal 
directiu o altament qualificat.  

6.2.2. Mesures de suport al finançament de la iniciativa emprenedora 

Tal com s’ha posat de manifest al capítol 4, dedicat a l’activitat emprenedora, les opcions financeres del projecte 
emprenedor poden provenir de fons propis o externs. Respecte dels recursos propis, poden provenir de la matei-
xa persona emprenedora i/o del seu entorn; en concret, es considera fons propi la possibilitat de capitalitzar la 
prestació d’atur i les subvencions. Pel que fa als recursos externs, i en un moment d’accés restrictiu al crèdit ban-
cari, prenen més protagonisme altres formes de finançament, com ara el provinent dels àngels inversors i dels 
fons de capital risc, les societats de garantia recíproca, els préstecs participatius o el mercat alternatiu borsari. Els 
crèdits públics (de l’ICO i l’ICF) juguen un paper limitat per compensar la disminució del crèdit bancari, atès que 
l’ICO i l’ICF no tenen ni capital ni estructura ni capacitat per gestionar directament nivells superiors de risc (CA-
REC, 2011). D’altra banda, les mesures de suport al finançament es poden localitzar en l’etapa d’inici de l’activitat 
i en la fase de consolidació i creixement de l’empresa. 

La majoria de països de l’OCDE han pres noves mesures o han millorat les existents per assegurar que les pimes 
mantinguin l’accés al finançament en el marc de la crisi econòmica. Algunes d’aquestes mesures s’han destinat 
específicament a les pimes, mentre que d’altres s’han destinat a tot tipus d’empreses (OCDE, 2010). 

La Comissió Europea ha posat de manifest que l’accés al finançament és un dels problemes més urgents per a 
les pimes europees. En els dos últims anys, quasi un terç de les pimes que van demanar un crèdit bancari o bé no 
el van obtenir, o bé van rebre menys del sol·licitat. A més, es confirma l’empitjorament de l’entorn empresarial de 
les pimes europees i l’enduriment de les normes de crèdit dels bancs de la zona euro.268 

Una de les prioritats clau establertes a l’Estratègia Europa 2020, així com en l’Acta del mercat únic de la Comissió 
i en la iniciativa a favor de les petites empreses (Small Business Act) és facilitar l’accés de les pimes al finança-
ment. Com a resposta a la crisi financera, també s’ha posat en marxa el Programa de reforma dels serveis finan-
cers, que pot portar beneficis normatius per a les pimes. Així mateix, l’any 2011, la Comissió Europea ha endegat 
un Pla d’acció per millorar l’accés de les pimes al finançament,269 en el qual es proposen mesures en els àmbits 
normatiu, financer i per millorar l’entorn de les pimes. 

A continuació es relacionen les principals mesures de suport al finançament de l’activitat emprenedora en els àm-
bits següents:  

1. Crèdit bancari  

Alguns països de l’entorn europeu han pres mesures destinades a recuperar l’accés al crèdit bancari. A Bèl-
gica i França, els governs no només han insistit perquè els bancs que han rebut fons públics proporcionin ac-
cés al crèdit a les pimes, sinó que també han previst mediadors de crèdit per a les pimes que han vist rebutjat 
el seu accés al crèdit per part de les entitats bancàries (OCDE, 2010). 

Pel que fa a l’actitud del Govern d’Espanya en aquest àmbit, cal referir-se al Pla nacional de reformes 
d’Espanya 2013, una de les línies estratègiques del qual és la reforma del sistema financer, amb la culmina-
ció del procés de sanejament i reestructuració del sistema, per garantir la solvència de les entitats i recuperar 
l’accés al crèdit, que permeti tornar a canalitzar l’estalvi cap a la inversió productiva i afavorir el creixement. 

D’altra banda, diverses entitats financeres proporcionen suport econòmic a l’inici de l’activitat emprenedora a 
través de microcrèdits, generalment destinats a col·lectius que tenen més dificultats per accedir al crèdit ordi-
nari. Un exemple en aquest sentit són els microcrèdits concedits per Microbank, que estan dirigits a empre-
nedors, autònoms i microempreses per finançar l’inici, la consolidació o l’ampliació del negoci. 

                                                        
268 Comunicat de premsa de la Comissió Europea, de 25.06.2013. Ajudar les empreses a accedir al finançament de la UE: els fons estructurals 

s’incorporen al portal únic.  
269 Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè de les Regions i al Comitè Econòmic i Social Europeu, de 07.12.2011. Un pla 

d’acció per millorar l’accés al finançament de les pimes. COM (2011) 870 final. 
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2. Finançament amb suport públic. Per poder endegar i desenvolupar els seus projectes, els emprenedors 
disposen d’una sèrie d’instruments financers amb suport públic, com ara els préstecs preferents, les subven-
cions i els avals financers. 

En l’àmbit europeu, l’Instrument europeu de microfinançament Progress, gestionat pel Fons europeu 
d’inversions (FEI), proporciona garanties als proveïdors de microcrèdits que operen a escala nacional, regio-
nal o local, o bé préstecs i accions als esmentats proveïdors, i està destinat a persones que tenen dificultats 
per obtenir finançament ordinari en els bancs.  

En l’àmbit de l’Estat espanyol, es troben les línies de crèdit ICO, les quals s’articulen en dues grans àrees 
d’actuació: línia empreses i emprenedors i línia internacional, amb l’objectiu de finançar els projectes 
d’inversió i les necessitats de liquiditat de les empreses. Les línies ICO se sol·liciten i tramiten en els bancs i 
caixes, que són les entitats que al final decideixen sobre la concessió o no del finançament. Així mateix, i per 
facilitar el procés d’internacionalització de les pimes, l’Institut de Comerç Exterior (ICEX) i la Companyia Es-
panyola de Finançament del Desenvolupament (COFIDES) faciliten préstecs per al finançament de projectes 
empresarials a l’exterior. En aquest sentit, s’ha posat en marxa un servei conjunt de caràcter integral que faci-
lita l’accés al finançament i l’assessorament a l’empresa en tot el procés d’inversió a l’exterior (PYME-
INVIERTE). 

En l’àmbit de Catalunya, l’ICF té una línia de préstecs o lísings per a emprenedors, autònoms, microempreses 
i/o comerços per finançar els seus projectes d’inversió o circulant. També té una altra línia de finançament, 
juntament amb inversors privats (àngels inversors), en forma de préstec participatiu per a la creació de noves 
empreses o empreses en fases inicials.  

L’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) proporciona préstecs participatius destinats a pimes de recent cons-
titució, amb una línia concreta de préstecs participatius per a joves. ENISA també té línies concretes destina-
des a projectes de consolidació, creixement i internacionalització i per a fusions i adquisicions.  

D’altra banda, les empreses i els emprenedors espanyols poden obtenir un crèdit de les societats de garantia 
recíproca, que operen sota el paraigües del CERSA, una societat mercantil que té com a activitat el refinan-
çament o cobertura parcial del risc assumit per aquestes societats amb les pimes. Es prioritza el finançament 
d’inversions i projectes innovadors, així com les microempreses i les de nova o recent creació. En l’àmbit de 
Catalunya, la Societat de Garantia Recíproca AVALIS té com a missió procurar l’accés al crèdit de les pimes i 
els autònoms i millorar les seves condicions de finançament, mitjançant la prestació d’avals davant de bancs, 
caixes i l’ICF, així com facilitar la licitació i execució de concursos públics. L’SGR Oinarri té una línia específi-
ca d’avals a Catalunya (tant financers com tècnics), fruit del conveni signat amb la Fundació Seira (fundació 
que es dedica a donar suport i a promocionar el cooperativisme, mitjançant la creació i l’impuls d’instruments 
que facilitin l’accés de les cooperatives al capital i als serveis financers).270 

Les persones emprenedores també poden obtenir suport econòmic via subvencions. Un exemple són les que 
atorgava el Departament d’Empresa i Ocupació per a la promoció de l’ocupació autònoma,271 que tenien com 
a finalitat contribuir al finançament dels projectes destinats a la constitució en treballadors autònoms o per 
compte propi de persones en atur que figuraven inscrites a les oficines de Treball de la Generalitat. Es con-
cedien els ajuts següents: subvenció a fons perdut per a l’establiment com a treballador autònom o per comp-
te propi; subvenció financera, l’objectiu de la qual era reduir els interessos de préstecs destinats a finançar in-
versions per a la creació i posada en marxa de l’empresa; subvenció per a assistència tècnica; i subvenció 
per a formació. Els darrers anys (2011-2013) aquests ajuts no s’han convocat com a conseqüència de la dis-
minució dels fons per a polítiques actives, situació que també es dóna en altres comunitats autònomes, com 
ara Astúries, Madrid i la Comunitat Valenciana.  

En alguna comunitat autònoma, com ara Andalusia, existeixen també ajudes per al manteniment de 
l’ocupació autònoma destinades a finançar despeses i inversions ja realitzades, a les qual poden optar les 
persones que portin d’alta en el RETA un mínim d’un any i un màxim de tres comptadors des de l’obertura del 
termini de sol·licitud de l’ajuda.272 

El Govern espanyol té línies de subvenció per incentivar la promoció del treball autònom, de l’economia social 
i de la responsabilitat social de les empreses i per sufragar les despeses de funcionament de les associacions 

                                                        
270 Oinarri SGR, juntament amb la Fundació Seira i altres entitats (Coop57, Fiare, Sicoop i Grup d’inversors cooperatius, entre d’altres) integren la Xarxa 

Financoop, concebuda com una plataforma d’entitats financeres de base mutualista i de promoció de les finances cooperatives a Catalunya.  
271 Ordre TRE/123/2009, de 9 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de 

l’ocupació autònoma. DOGC núm. 5347, de 26.03.2009.  
272 Ordre de 26 d’abril de 2010, per la que s’estableixen les bases reguladores de les ajudes a l’establiment i al manteniment com a treballador o treballa-

dora autònoma en Andalusia. BOJA núm. 85, de 04.05.2010.  
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de cooperatives, de societats laborals, d’empreses d’inserció i d’altres entitats representatives de l’economia 
social d’àmbit estatal.273 També cal fer esment de les subvencions a entitats del tercer sector d’àmbit estatal 
col·laboradores amb la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat.274 El Govern espanyol també subven-
ciona el foment de l’ocupació en cooperatives i societats laborals en el cas de la incorporació de treballadors 
en situació d’atur com a socis treballadors o socis de treball a cooperatives o societats laborals.275 Així mateix, 
el Govern de la Generalitat concedeix ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses 
d’economia social i ajuts en forma d’avals financers, tècnics i econòmics per al finançament de les societats 
laborals i cooperatives.276 

D’altra banda, vinculant autoocupació i inclusió social, el Departament d’Empresa i Ocupació subvenciona 
projectes d’autoocupació de persones perceptores de la renda mínima d’inserció (RMI) amb una antiguitat 
mínima de sis mesos, que esdevinguin treballadores autònomes. L’ajut consisteix en el pagament de les quo-
tes a la Seguretat Social i s’atorga per un període màxim d’un any prorrogable fins a 24 mesos.277 Les darre-
res dades sobre aquests ajuts estan referides a projectes d’autoocupació de l’any 2009. 

El paper de les subvencions en el finançament de l’emprenedoria278 

Albert Colomer. Emprenedor. Àngel inversor i fundador i director de la Fundació Privada per a la Promoció de 
l’Autoocupació de Catalunya - CP’AC 

Els sistemes d’ajuda pública a l’emprenedoria s’han d’enfocar cap al finançament en capital en comptes de fer-ho en-
vers les subvencions o bonificacions, les quals representen una ineficiència de mercat. Necessitem sobretot posar en 
marxa mecanismes per: a) garantir la consolidació i el creixement de les iniciatives emprenedores per elevar 
l’esperança de vida de les empreses; b) gestionar el capital empresarial individual i col·lectiu per evitar que tanquin les 
empreses per jubilació dels seus propietaris; i c) fomentar que els capitals del sistema financer vagin a parar a 
l’economia productiva. En aquest darrer sentit, s’ha de desbancaritzar el sistema econòmic i promocionar alternatives 
factibles, com ara el paper dels àngels inversors (a través d’una legislació adequada), així com les inversions en projec-
tes per part de persones que no són necessàriament emprenedores (a través de fórmules com l’estalvi solidari i el 
crowfunding). 

Ismael Garcés. Tècnic assessor en emprenedoria de l’Ajuntament de Castelldefels 

Pel que fa a les iniciatives d’autoocupació “per necessitat” (p.e. com a resposta a situacions d’atur), les subvencions 
acostumen a ser de quantitats reduïdes i, per tant, juguen un paper com a mecanisme de suport addicional i no pas de 
motivació empresarial inicial. Més enllà d’això, s’han de desenvolupar mecanismes alternatius que facilitin la creació i la 
consolidació empresarial donada la situació creditícia bancària actual. En aquest sentit, la capitalització de l’atur s’ha 
mostrat eficient, així com altres mesures adreçades a col·lectius específics (p.e. menors de 30 anys) que s’haurien 
d’universalitzar (p.e. la simultaneïtat de l’atur i la condició d’autònom durant els primers mesos de vida de l’empresa). 
De la mateixa manera, s’han de fomentar sistemes de finançament proactiu com el crowdfunding i paral·lelament la re-
ducció dels riscos associats a la creació d’empreses com ara evitar haver de fer front a unes despeses inicials sense 
tenir la seguretat d’assolir un nivell d’ingressos determinats (p.e. la possibilitat de no haver de donar-se d’alta 
d’autònom fins a tenir uns ingressos mínims, com succeeix a França). 

Josep Maria Vallès. Emprenedor social. Tarpuna 

L’element fonamental de cara a la consolidació i el creixement de les empreses són els resultats més que no pas el fi-
nançament. L’obtenció de finançament extern pot ajudar a sostenir la tresoreria, però sempre que al darrere hi hagi cli-
ents, vendes i bons resultats. En aquest sentit, les mesures i actuacions s’han de focalitzar en la millora dels resultats i, 
concretament, en la reducció de la pressió fiscal a les empreses, actualment excessiva. L’anàlisi cost-benefici de les 
subvencions, d’alta banda, fa concloure que no sempre són beneficioses per a les empreses. En primer lloc, perquè 
donen lloc a un via crucis burocràtic relacionat amb la gestió de la sol·licitud i la justificació de les despeses, fins al punt 
d’haver de contractar personal especialista per dur a terme una activitat econòmica no productiva (i.e. la gestió de les 
ajudes). En segon lloc, perquè les subvencions interfereixen en el mercat i posicionen determinades empreses en una 
situació de desavantatge competitiu enfront d’aquelles altres que sí han rebut una subvenció i, per tant, tenen un grau 
de flexibilitat més elevat en els marges. 

Josep Carreras. Emprenedor. Omicron Lighting, SL 

                                                        
273 L’Ordre ESS/1338/2013, d’11 de juliol, convoca la concessió d’aquestes subvencions per a l’any 2013. BOE núm. 167, de 13.07.2013.  
274 Reial decret 535/2013, de 12 de juliol, pel que s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats del tercer sector 

d’àmbit estatal col·laboradores amb la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat. BOE núm. 167, de 13.07.2013. Mitjançant la Resolució de 17 de juli-
ol de 2013, es convoquen aquestes subvencions per a l’any 2013. BOE núm. 172, de 19.07.2013.  
275 Ordre TAS/3501/2005, de 7 de novembre, per la que s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de 

l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i societats laborals. BOE núm. 270, d’11.11.2005.  
276 Ordre EMO/172/2013, de 16 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les 

empreses de l’economia social, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. DOGC núm. 6425, de 26.07.2013.  
277 Ordre TRE/113/2010, de 22 de febrer, que modifica l’Ordre TRE/209/2009, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 

concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat, i es fixa l’import màxim per a de-
terminats ajuts i subvencions que preveu la mateixa Ordre. DOGC núm. 5580, de 04.03.2010. 
278 Compareixença celebrada el dia 16 d’octubre del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC.  
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Les subvencions són necessàries en l’àmbit de la ciència i la tecnologia per tal de facilitar la transformació de les idees 
en productes susceptibles de ser explotats a través d’iniciatives empresarials. No totes les iniciatives emprenedores 
s’han de fomentar amb la mateixa intensitat; ans tot el contrari: s’ha de valorar el retorn de les iniciatives i, concreta-
ment, les aportacions que fan de cara a la superació de models productius obsolets a través de la innovació, entesa en 
termes de propietat intel·lectual, patents i copyright. Alhora, cal matisar la idea que vincula les subvencions amb inefi-
càcies i/o interferències, atès que en l’àmbit de l’I+D les transferències econòmiques de l’Administració compensen la 
paperassa que generen i la competència s’estableix en relació amb un entorn global d’spin-offs. 

3. Àngels inversors. Tal com es posa de manifest en el capítol 4 de l’Informe, dedicat a l’activitat emprenedora, 
el paper dels àngels inversors té una rellevància especial en moments d’accés restrictiu al crèdit bancari. En 
aquest sentit, els governs intenten incrementar l’activitat d’aquests inversors a través de diverses mesures 
encaminades a eliminar les barreres per a la inversió o per fomentar aquest tipus d’inversions. Algunes 
d’aquestes mesures es poden encabir en els àmbits següents: 

a. Incentivar fiscalment l’activitat dels àngels inversors. En aquest sentit, a Catalunya, des de 
l’any 2009 s’aplica una deducció del 30 per cent de la quota íntegra autonòmica de l’IRPF a les 
inversions d’aquest tipus, fins a un màxim de 6.000 euros. Cal tenir en compte també l’incentiu 
fiscal previst a la Llei 14/2013, de suport als emprenedors, que preveu la deducció del 20 per 
cent en la quota estatal de l’IRPF en ocasió de la inversió realitzada en entrar a la societat, amb 
una base màxima de la deducció de 50.000 euros anuals, així com una exempció total de la 
plusvàlua en sortir de la societat, sempre que es reinverteixi en una altra entitat de nova o recent 
creació.  

Des de diverses instàncies s’ha posat de manifest la necessitat de millorar el tractament fiscal de 
les inversions realitzades pels àngels inversors a Catalunya amb l’objectiu d’augmentar el mercat 
d’aquest tipus d’inversions, inferior al d’altres països del nostre entorn. Aquesta millora es pot fer 
mitjançant l’aplicació de deduccions fiscals a la inversió, de reduir el tipus que cal aplicar en les 
plusvàlues o bé de permetre la reinversió de les plusvàlues, compensant-les amb les pèrdues. 
En aquest sentit, alguns exemples del nostre entorn mostren un millor tractament fiscal d’aquest 
tipus d’inversions, com ara el Regne Unit, en què es preveu una deducció del 50 per cent, amb 
un màxim de 100.000 euros, a més d’una exempció del 100 per cent de les plusvàlues per la 
venda d’accions. Un altre exemple és el de França, en què es preveu una deducció del 50 per 
cent en la constitució o l’ampliació de capital d’una pime, fins a un màxim de 45.000 euros. 

b. Facilitar la creació i el finançament de xarxes d’àngels inversors. En l’àmbit de l’Estat espa-
nyol, la DGPYME convoca subvencions relacionades amb la creació i el funcionament de les 
xarxes d’àngels inversors amb la finalitat d’enfortir i professionalitzar aquestes xarxes. El Govern 
Basc també concedeix subvencions per al suport de les xarxes d’àngels inversors que operen en 
el territori basc. En l’àmbit de Catalunya, el Programa de xarxes d’Inversors Privats (XIP), disse-
nyat per ACCIÓ, engloba set xarxes d’inversors, les quals tenen la funció de filtrar els projectes 
que presenten als seus inversors afiliats, així com facilitar el procés d’inversió i la conseqüent 
canalització dels recursos financers. 

c. Promoure trobades entre àngels inversors i persones emprenedores. Diversos esdeveni-
ments posen en contacte ambdós col·lectius, com ara Bizbarcelona, el Fòrum d’Inversió que or-
ganitza anualment la Generalitat a través d’ACCIÓ, o els fòrums organitzats per l’IESE i per 
ESADE. 

Mesures per fomentar l’activitat dels àngels inversors 

Els àngels inversors tenen un paper important en moments com l’actual de restricció del crèdit bancari. En les compa-
reixences, s’ha fet referència a les mesures per fomentar aquest tipus de finançament.  

Jaume Gomà. Ulabox.com279 

Respecte de la tributació dels àngels inversors, el més adequat seria tractar-los com a les societats de capital risc, atès 
que són els que més s’arrisquen a invertir en un projecte en estat embrionari. Si no s’incentiva el món dels àngels in-
versors s’està reduint una capa de finançament de qualitat i de generació de projectes que han d’acabar dinamitzant 
l’economia i l’ocupació d’aquest país. 

En aquest sentit, es preveu una exempció de la plusvàlua en sortir d’una societat, sempre que es reinverteixi en un al-
tre projecte; no obstant això, si la plusvàlua es reinverteix en el propi projecte, no existeix aquesta exempció ni cap ti-

                                                        
279 Compareixença celebrada el dia 10 de juliol del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
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pus de desgravació: s’està considerant que si es reinverteix en la pròpia empresa no hi ha risc. També cal fer referèn-
cia al tractament fiscal de les pèrdues per operacions fallides, el qual és desincentivador, atès que no existeix la possi-
bilitat de compensar-les amb les plusvàlues d’una altra inversió.      

Josep Maria Valero. Barcelonalovesentrepreneurs (BLE)280 

És necessari un canvi fiscal en el cas dels àngels inversors: si es fa una inversió en una empresa i es guanya, es pa-
guen els impostos corresponents i ja està, però en el cas que es tinguin pèrdues, no hi ha cap tipus de bonificació per 
haver fet una inversió i haver ajudat un empresari a muntar una empresa.  

4. Capital risc. L’accés al capital risc és restrictiu, sobretot en la fase de creació de l’empresa, atès que el sec-
tor del capital risc es concentra sobretot en empreses consolidades. Amb la finalitat d’augmentar l’oferta 
d’aquest capital, es poden identificar mesures destinades a millorar la regulació del mercat del capital risc, ai-
xí com aquelles consistents en la inversió directa de fons públics a través del capital risc. 

Pel que fa a la regulació del capital risc, la UE ha aprovat un Reglament281 en el qual s’estableixen un conjunt 
de requisits i condicions uniformes aplicables als gestors dels organismes d’inversió col·lectiva que vulguin 
utilitzar la designació de fons de capital risc europeus (FCRE) per comercialitzar-los, afavorint així el bon fun-
cionament del mercat interior. El Reglament defineix l’empresa que es pot finançar amb aquests fons, que 
correspon a l’empresa mitjana de la Comissió Europea, a més d’exigir que operi en l’economia real. L’objectiu 
és permetre que els fons de capital risc de la UE comercialitzin els seus fons i obtinguin capital a tota Europa 
a través del mercat únic, i reduir així la fragmentació dels mercats de capital risc al llarg de les fronteres naci-
onals, que impedeix les operacions transfrontereres i limita l’oferta de capital risc. 

Respecte de la fiscalitat d’aquest capital, en l’àmbit de l’Estat espanyol, les entitats de capital risc estan 
exemptes en el 99 per cent de les rendes derivades de la transmissió de participacions en societats i en altres 
entitats de capital risc, sempre que la transmissió es produeixi a partir del segon any de tinença. Aquestes en-
titats també estan exemptes de tributació per IVA per la gestió i el dipòsit d’accions i participacions. D’altra 
banda, un exemple a escala internacional amb relació a la regulació del capital risc és el Programa Yozma 
(Israel), que proporciona incentius fiscals a les inversions estrangeres de capital risc, que ha permès atraure 
finançament des de principis dels anys 90 del segle passat cap a empreses d’alta tecnologia. 

Amb relació a la participació pública en el capital risc, la Comissió Europea ha proposat un instrument finan-
cer de capital reforçat i ampliat per millorar l’accés de les pimes a aquest capital, des de les seves fases inici-
als fins a la seva fase de creixement. A través d’aquest instrument financer, també es preveu proporcionar 
capital als fons de capital risc que es dediquin principalment a inversions en més d’un Estat membre. El finan-
çament anirà a càrrec del Programa per a la competitivitat de les empreses i les pimes (COSME) i el Progra-
ma Horizonte 2020.282  

Com a exemples de fons públics de capital risc, es pot fer referència als fons FIEX i FONPYME, gestionats 
per la Companyia Espanyola de Finançament del Desenvolupament (COFIDES), els quals han estat creats 
per finançar projectes d’inversió a l’exterior.283 El Fons per a inversions a l’exterior (FIEX) permet realitzar in-
versions temporals en els fons propis d’empreses establertes fora del territori espanyol que estiguin participa-
des per empreses espanyoles o en projecte d’estar-ho. A través del Fons per a operacions d’Inversió a 
l’exterior de la petita i mitjana empresa (FONPYME) es realitzen inversions temporals i minoritàries en empre-
ses establertes a l’estranger en les que existeixi algun tipus d’interès espanyol. També es pot fer referència a 
CAPITAL MAB FCR, un fons de capital risc gestionat per l’Institut Català de Finances, que inverteix en com-
panyies a la seva sortida al MAB (o altres mercats alternatius borsaris) i en posteriors ampliacions de capital.  

També cal fer esment de les iniciatives d’alguns ajuntaments que han creat fons de capital llavor per al finan-
çament de les empreses, com ara l’Ajuntament de Gijón. D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona participa a 
Nauta Tech Invest, un fons promogut des del sector privat. 

 

                                                        
280 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
281 Reglament (UE) núm. 345/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril del 2013, sobre els fons de capital risc europeus. DOUE de 

25.04.2013.  
282 Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè de les Regions i al Comitè Econòmic i Social Europeu sobre un Pla d’acció 

per a la millora de l’accés al finançament de les pimes. COM (2011) 870 final.  
El Programa COSME ha estat aprovat a finals del 2013: Reglament (UE) núm. 1287/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013. 
DOUE L 347, de 20.12.2013. 
283 La Llei 14/2013, de suport als emprenedors, modifica el seu règim jurídic per millorar-ne la seva gestió, eliminar determinades restriccions i ampliar el 

seu àmbit d’actuació (articles 56 i següents). 



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

180 

El paper del capital risc en el finançament de l’emprenedoria 

En les compareixences s’ha fet referència a la importància del capital risc d’origen públic en el finançament de projec-
tes, sobretot els de caràcter innovador relacionats amb la tecnologia, així com a la situació del capital risc a Espanya.   

Ferran Lemus. President i soci de Highgrowth284 

Estats Units és el país del món que més inverteix; ha invertit en projectes innovadors i ho ha fet des del Govern, des de 
l’empresa pública. L’any 2011, el nivell d’inversió pública en innovació en aquest país és el doble que a Europa. Cal te-
nir present que en l’àmbit de la Unió Europea, la inversió pública màxima en projectes nous no pot superar el 50 per 
cent. Als Estats Units, després de la II Guerra mundial, hi ha una inversió massiva pública a la zona de Silicon Valley 
sobretot en temes de tecnologia de defensa, i això genera una gran activitat econòmica. Es van crear empreses de ca-
pital risc des del sector públic i, posteriorment, va començar a coinvertir el sector privat. A Europa, es comença a fer ai-
xò a finals dels anys noranta del segle passat amb el Fons europeu d’inversió (Consell Europeu de Lisboa). Malaura-
dament, en el moment actual el sector públic no té diners, circumstància que se suma a l’aversió al risc del sector pri-
vat. 

Pel que fa a Espanya, només s’inverteixen 200 milions d’euros a l’any de mitjana en capital risc, dels quals 50 milions 
s’inverteixen a Catalunya, 50 milions a Madrid i la resta en el conjunt de l’Estat. Això és una gota d’aigua en un mar 
malgrat la publicitat institucional que es pugui fer. S’estan cobrint necessitats immediates molt respectables (turisme, 
etc.), però no s’està invertint en el futur del país si no es fa un esforç en donar suport a la recerca i la innovació. 

Jaume Gomà. Ulabox.com285 

A Espanya, la inversió en capital risc està poc desenvolupada i té una aversió molt gran al risc en comparació amb al-
tres països. L’Administració hauria de donar molt més recolzament a aquests tipus d’inversió. 

Josep Maria Valero. Barcelonalovesentrepreneurs (BLE)286  

És molt important atreure la inversió estrangera i crear fons de naturalesa pública amb les garanties oportunes que in-
verteixin en projectes d’alt valor competitiu. Com a país, si cada vegada hi ha menys recursos, s’ha de prioritzar la in-
versió en projectes que creïn riquesa.  

5. Altres. En aquest epígraf, s’inclouen les mesures sobre capitalització de l’atur, morositat i crowdfunding. 

a. Capitalització de l’atur. El pagament únic o capitalització de l’atur és una mesura de foment de 
l’ocupació autònoma, que poden sol·licitar a Espanya les persones aturades que vulguin desen-
volupar una nova activitat com a treballadors autònoms, que pretenguin incorporar-se com a so-
cis en una cooperativa o societat laboral o incorporar-se a una societat mercantil. Les condicions 
d’accés a la capitalització de l’atur s’han anat fent més laxes i en l’actualitat es pot sol·licitar fins 
al 60 per cent de l’import pendent de la prestació contributiva d’atur per finançar la inversió per al 
desenvolupament de l’activitat (l’any 2005, només es podia capitalitzar el 20 per cent de la pres-
tació). La quantitat de la prestació pendent de percebre pot servir per compensar les quotes 
mensuals del règim d’autònoms. La quantia del pagament únic s’eleva fins al 100 per cent en el 
cas dels homes de menys de 30 anys i de les dones de menys de 35 anys. D’altra banda, també 
s’ha incentivat fiscalment la capitalització de l’atur, de manera que, des de l’1 de gener del 2013, 
el 100 per cent de la quantia capitalitzada està exempta de l’IRPF.287  

En relació amb el límit d’edat per poder capitalitzar el 100 per cent de la prestació, des de diver-
sos sectors s’ha posat en qüestió el tractament que dóna el Govern de l’Estat a l’emprenedoria 
jove, amb mesures circumscrites únicament a aquest col·lectiu, atès que es considera que la fle-
xibilització de les mesures s’hauria d’ampliar al total de la població que vol crear una empresa, i 
més quan l’edat mitjana de l’emprenedor a Espanya està augmentant.  

Des d’algunes comunitats autònomes es complementa la capitalització de l’atur. Aquest és el cas 
del País Basc, en què es preveu que els emprenedors que hagin obtingut la capitalització del 

                                                        
284 Compareixença celebrada el dia 10 de juliol del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
285 Compareixença celebrada el dia 10 de juliol del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
286 Compareixença celebrada el dia 18 de setembre del 2013 al CTESC. Resum elaborat pels serveis tècnics del CTESC. 
287 Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedoria i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. BOE núm. 47, de 

23.02.2013.  
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Servei Públic d’Ocupació estatal, puguin sol·licitar al Govern Basc que els anticipi en un sol pa-
gament la quantia necessària per completar l’import íntegre de la prestació d’atur.288  

b. El finançament en massa o per subscripció (crowdfunding), també anomenat microfinança-
ment col·lectiu o micromecenatge, és un mètode de finançament que es basa en la cooperació 
col·lectiva de persones que acostumen a utilitzar Internet per aconseguir diners o altres recursos 
per finançar projectes o organitzacions de diferent tipus. Les iniciatives de micromecenatge són 
una alternativa davant l’escassetat de crèdit bancari en les quals qualsevol ciutadà pot ser un in-
versor. Un exemple en aquest sentit és SociosInversores, una xarxa global d’unió entre empre-
nedors que necessiten capital i inversors que busquen participar en projectes empresarials. Una 
altra organització de micromecenatge és Goteo, que es defineix com una xarxa social de finan-
çament col·lectiu des d’on impulsar el desenvolupament de projectes que generin noves oportu-
nitats per a la millora constant de la societat. 

Seguint els criteris detallats anteriorment, a continuació es relacionen les mesures actives en el territori català de 
suport al finançament de l’activitat emprenedora. 

TAULA 28.   Mesures actives de suport al finançament de l'activitat emprenedora. Catalunya, 2013 

 

Mesura Ens impulsor Descripció de la mesura 
Més infor-

mació 

Capitalització de la 
prestació d'atur 
contributiva 

Estat central / 
Servei Públic 
d'Ocupació es-
tatal  

Capitalització de part de la prestació d'atur contributiva en cas 
d'establir-se com a autònom (el 60% en general i el 100% en el 
cas d'homes menors de 30 anys i dones menors de 35 anys), o 
formar part com a soci d'una cooperativa o societat laboral, o 
fer una aportació al capital d'una societat mercantil nova o amb 
menys de 12 mesos d'antiguitat. 

Art. 4 Llei 
11/2013 

Microcrèdit per a 
emprenedors  

Departament 
d'Empresa i 
Ocupació i Mi-
crobank La 
Caixa 

Préstecs sense garantia real, destinats a petites iniciatives em-
presarials. Els projectes han de tenir elaborat el seu pla 
d’empresa, que ha de comptar amb un informe favorable emès 
per l’assessor/a de l’entitat INICIA: per la creació d’empreses. 

(+) 

ICO Empresas y 
Emprendedores 
2013 

Estat central / 
ICO 

Préstecs amb condicions preferents per finançar necessitats de 
liquiditat o projectes d'inversió dins el territori espanyol. 

(+) 

ICO Garantía SGR 
Estat central / 
ICO  

Préstecs amb condicions preferents i amb l'aval d'una SGR; per 
finançar necessitats de liquiditat o projectes d'inversió dins o fo-
ra del territori espanyol. 

(+) 

ICO Internacional 
2013 

Estat central / 
ICO 

Préstecs amb condicions preferents, per finançar necessitats 
de liquiditat o projectes d'inversió internacional. 

(+) 

ICO Exportadores 
Corto Plazo 2013 

Estat central / 
ICO 

Finançament per autònoms i empreses espanyoles que neces-
sitin liquiditat mitjançant l'avançament de l'import de les factures 
procedents de la seva activitat exportadora. 

(+) 

ICO Exportadores 
Medio y Largo 
Plazo 2013/2014 

Estat central / 
ICO 

Concessió de Crèdit Comprador. (+) 

Conveni d'Ajust 
Recíproc d'Interes-
sos (CARI) 

Estat central / 
ICO 

Instrument financer amb l'objectiu d'afavorir les exportacions 
espanyoles incentivant la concessió de crèdits a tipus d'interès 
fix per part de les entitats financeres. 

(+) 

Fons per a la inter-
nacionalització de 
l'empresa 

Estat central / 
ICO 

Fons pel suport i foment de la internacionalització de l'econo-
mia espanyola, amb vocació de ser complementari al mercat 
privat. Modalitats de finançament: préstecs, crèdits o línies de 
crèdit reemborsables en condicions comercials o en condicions 
concessionals; i finançament no reemborsable. 

(+) 

                                                        
288 Article 16 de la Llei 16/2012, de 28 de juny, de suport a les persones emprenedores i a la petita empresa del País Basc. BOE núm. 172, de 

19.07.2012. 

http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/guia/guia_financament/index43667.jsp?cami=tcm:124-43973tcm:124-43967tcm:124-43949
http://www.ico.es/webcomercial/portal/productos/adjuntos/Linea_empresas_y_emprendedores_250313.pdf
http://www.ico.es/webcomercial/portal/productos/adjuntos/LINEA_ICO_SGR_26032013SAECA.pdf
http://www.ico.es/webcomercial/portal/productos/adjuntos/LINEA_ICO_INTERNACIONAL_290513.pdf
http://www.ico.es/webcomercial/portal/productos/adjuntos/SUBLINEA_EXPORTADORES_CORTO_290513.pdf
http://www.ico.es/webcomercial/portal/productos/adjuntos/SUBLINEA_EXPORTADORES_MEDIO_Y_LARGO_300513.pdf
http://www.ico.es/web/contenidos/home/contenidos/10807/index.html
http://www.ico.es/web/descargas/paginas/217514_FIEM.pdf
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FOND-ICO pyme 
Estat central / 
ICO 

Suport a les empreses en els seus plans d'expansió participant 
en el capital (sent soci minoritari) o mitjançant préstecs partici-
patius. 

(+) 

Capital MAB, FCR 

Departament 
d'Economia i 
Coneixement / 
ICF  

Fons de capital risc que inverteix en companyies a la seva sor-
tida al MAB (o altres mercats alternatius borsaris), i en posteri-
ors ampliacions de capital. 

(+) 

Societat d’inversió 
en cooperatives 
(Sicoop) 

Departament 
d'Economia i 
Coneixement / 
ICF 

Societat de capital risc adreçada a projectes de l’economia co-
operativa i gestionada per l’Institut Català de Finances Capital 
SGECR. Atorga préstecs participatius sense garanties o parti-
cipació minoritària en el capital, des de 150.000 fins 1.500.000 
euros. 

(+) 

Grup d’inversors 
cooperatius (Gico-
op) 

- 

Societat d’inversió en cooperatives que atorga préstecs partici-
patius o adquisició de títols participatius des de 20.000 fins a 
150.000 euros i fons a 10 anys. Generalment són operacions 
de projectes de naixement o creixement d’empreses. 

- 

Línia Capitalització 
Empresarial 

Departament 
d'Economia i 
Coneixement / 
ICF 

Línia de préstecs per finançar ampliacions de capital 
d’empreses catalanes, aportant recursos tant pels actuals com 
pels nous accionistes, ja siguin persones físiques o jurídiques. 
Potencia projectes de creixement empresarial en sectors que 
aporten valor afegit i ocupació a l’economia catalana. 

(+) 

Fons capital ex-
pansió 

Departament 
d'Economia i 
Coneixement / 
ICF 

Fons de capital risc per donar suport a projectes de creixement, 
internacionalització i consolidació sectorial d’empreses amb seu 
a Catalunya, que facturin entre 10 i 100 milions d’euros. 

(+) 

Línia Microcrèdits 

Departament 
d'Economia i 
Coneixement / 
ICF 

Operacions de préstec adreçades a finançar inversions o circu-
lant per a l'establiment, la consolidació o l’ampliació de micro-
empreses: negocis d'autònoms i professionals amb projectes 
d'autoocupació. 

(+) 

Línia Inversió 

Departament 
d'Economia i 
Coneixement / 
ICF 

Finançament d'inversions d'actius fixos, materials, immaterials 
o financers. 

(+) 

Avals per a prés-
tecs d'inversió 

Departament 
d'Economia i 
Coneixement / 
ICF 

Línia d’avals per facilitar l’obtenció de préstecs per finançar in-
versions empresarials. Finançament de capital circulant. 

(+) 

Línia Economia 
Social i Cooperati-
va 

Departament 
d'Empresa i 
Ocupació i l'ICF 

Préstecs per a empreses de l'economia social, garantits pel 
Departament d'Empresa i Ocupació, destinats a finançar dife-
rents finalitats: inversions en actius fixos; capitalització d'em-
preses; circulant; bestretes de contractes amb el sector públic... 

(+) 

Garantia per al fi-
nançament empre-
sarial de projectes 
d'autònoms i pimes 

Departament 
d'Empresa i 
Ocupació i l'ICF 

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'in-
versió o de circulant. L'ICF respon del 70% del principal pen-
dent. 

(+) 

Turisme futur 
Departament 
d'Empresa i 
Ocupació i l'ICF 

Línia de préstecs en col·laboració amb Avalis, SGR, per a pi-
mes del sector turístic amb domicili social a Catalunya per a in-
versions al mateix territori. 

(+) 

Línia Reactivació 
industria. 

Departament 
d'Empresa i 
Ocupació i l'ICF 

Línia de préstecs per finançar projectes d’inversió per a la im-
plantació i creació de nous establiments industrials o l’ampliació 
dels existents i que comportin la creació de nous llocs de tre-
ball, així com plans de millora de la competitivitat. 

(+)  

Línea ENISA Joves 
Emprenedors 

Estat central / 
ENISA 

Préstecs participatius destinats a pimes de recent constitució, 
creades per joves. 

(+) 

Línea ENISA  Em-
prenedors 

Estat central / 
ENISA 

Préstecs participatius a pimes de recent constitució, promogu-
des per emprenedors sense límit d'edat. 

(+) 

http://www.axispart.com/fondos-de-gestion/fondo-fes-infraestructuras/de-un-vistazo/
http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=1ad255fa9dce5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1ad255fa9dce5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=8a90212a10e41310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8a90212a10e41310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=cba3153f1391c310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cba3153f1391c310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=04ba4b9bdae17210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=04ba4b9bdae17210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=7878a41ca508f310VgnVCM2000009b0c1
http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=058e942687ab6310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=058e942687ab6310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=983396ff1ba15310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=983396ff1ba15310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=17376a5f3130a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=17376a5f3130a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=e1e39b5ad941c310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e1e39b5ad941c310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=acf6adcad70e7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=acf6adcad70e7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=de9cac3feb41c310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=de9cac3feb41c310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=644623&language=ca_ES
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/enisa-jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/enisa-emprendedores
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ENISA Competitivi-
tat 

Estat central / 
ENISA 

Préstecs participatius per a projectes basats en models de ne-
goci viables, rendibles i contrastats, enfocats a la millora com-
petitiva de sistemes productius i/o canvi de model productiu, o a 
l'expansió mitjançant l'ampliació de la seva capacitat producti-
va, augment de gamma de serveis, diversificació de mercats, 
etc. 

(+) 

ENISA Mercats Al-
ternatius 

Estat central / 
ENISA 

Préstecs participatius per a projectes de consolidació, creixe-
ment i internacionalització, que busquin capitalització i/o deute 
a través d’un mercat regulat. 

(+) 

ENISA Fusions i 
adquisicions 

Estat central / 
ENISA 

Préstecs participatius per a projectes empresarials que preve-
gin una operació societària que comporti avantatges competi-
tius (creixement en mida i millora de productes i serveis). 

(+) 

Avals financers  
Estat central / 
CERSA 

Avals per a pimes per garantir el finançament procedent de di-
ferents vies: entitats de crèdit, entitats públiques (CDTI, Ministe-
ris...), proveïdors, clients, etc. 

(+) 

Avals tècnics 
Estat central / 
CERSA 

Avals per permetre a les pimes garantir compromisos no dine-
raris relacionats amb la seva activitat, tant davant d’altres ad-
ministracions com davant de tercers. 

(+) 

AVALIS Emprèn AVALIS, SGR 
Finançament d'actius fixes. Dirigit a pimes, autònoms i micro-
empreses constituïdes els 3 darrers anys. 

(+) 

AVALIS Productes 
per a pimes i Em-
prenedors 

AVALIS, SGR 
Avals financers, econòmics i tècnics per a empreses i autò-
noms. 

(+) 

Fons d'aval coope-
ratiu 

AVALIS, SGR 
Avals financers, tècnics i econòmics per al finançament de les 
cooperatives, societats laborals i les seves federacions. 

(+) 

Línia de finança-
ment per al sector 
agrari, pesquer i 
agroalimentari 

ICF, Departa-
ment 
d’Agricultura, 
Ramaderia, 
Pesca, Alimen-
tació i Medi Na-
tural i AVALIS, 
SGR 

Línia de préstecs per finançar projectes d’inversió o circulant de 
pimes del sector primari. 

(+) 

Avals per a circu-
lant 

ICF o Avalis, 
SGR 

Línia d'avals que facilita a les empreses l'accés al finançament 
de capital circulant. 

(+) 

Avals financers 
OINARRI 

OINARRI, SGR 
/ Fundació Sei-
ra 

Avals financers a les cooperatives catalanes de treball associat, 
fins a 300.000 euros per a inversions i possibilitat d’avalar fins a 
150.000 euros per a circulant o reestructuració financera. 

(+)  

Avals tècnics OI-
NARRI 

OINARRI, SGR  
Avals tècnics o de finançament, equivalents i substitutius dels 
avals bancaris. 

(+)  

Programa Innoem-
presa 2013 

Departament 
d'Empresa i 
Ocupació / 
ACCIÓ 

Subvencions per a projectes individuals de desenvolupament 
de nous productes diferencials i projectes d’iniciació a la siste-
matització de la innovació. 

(+) 

Línia Coinversió 
amb àngels inver-
sors 

ICF i Àngels In-
versors 

Línia de finançament juntament amb inversors privats en forma 
de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o 
empreses en fases inicials. 

(+) 

FIEX 

COFIDES -  
Ministeri d'Eco-
nomia i Compe-
titivitat 

Fons per a inversions a l'exterior per promoure la internaciona-
lització i l'activitat exterior de les empreses espanyoles a través 
d'inversions temporals i minoritàries en els fons propis d'empre-
ses establertes fora del territori espanyol que estiguin participa-
des per empreses espanyoles o tinguin en projecte estar-ho. 

 (+) 

FONPYME 

COFIDES -  
Ministeri d'Eco-
nomia i Compe-
titivitat 

Fons per a inversions a l'exterior de la Petita i Mitjana Empresa 
per promoure la internacionalització i la inversió a l'exterior de 
la petita i mitjana empresa espanyola, a través d'inversions de 
capital temporals i minoritàries o altres instruments participatius 
en empreses establertes a l'estranger. 

(+) 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/crecimiento/enisa-competitividad
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/consolidacion/enisa-mercados-alternativos
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/consolidacion/enisa-fusiones-y-adquisiciones
http://www.cersa-minetur.es/seccion/avales-para-pymes/tipos-de-avales/avales-para-la-obtencion-financiacion
http://www.cersa-minetur.es/seccion/avales-para-pymes/tipos-de-avales/avales-tecnicos---fianzas
http://www.avalis-sgr.cat/images/documentos/catalogo_em_ca.pdf
http://www.avalis-sgr.cat/images/documentos/catalogo_em_ca.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=641736&type=01&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=d7372d270841c310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d7372d270841c310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=3a05878735141310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3a05878735141310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.oinarri.es/avales-financieros/avales-catalunya/avales-financieros
http://www.oinarri.es/avales-financieros/avales-catalunya/avales-tecnicos
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=638127&type=01&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa/menuitem.d00853b3014201ba4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=e26a95311ca15310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e26a95311ca15310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://cofides.es/2fiex.html
http://cofides.es/2fiex.html
http://cofides.es/2fonpyme.html
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Suport a l'accés a 
licitacions interna-
cionals 

ICEX - Instituto 
de Comercio 
Exterior 

Programa adreçat a empreses espanyoles d'enginyeria i con-
sultoria i contractistes de projectes industrials i civils amb la fi-
nalitat de fomentar la seva participació en projectes a l'exterior 
mitjançant el finançament de part de les despeses de prepara-
ció, presentació i seguiment d'ofertes tècniques en concursos o 
licitacions internacionals. 

(+) 

Programa PYME 
INVIERTE 

ICEX i COFI-
DES 

Programa de suport integral a les inversions i implantacions a 
l’exterior de les pimes espanyoles, per millorar la seva competi-
tivitat i cobrir les seves necessitats globals 
d’internacionalització. Proporciona finançament i assessora-
ment. 

(+) 

Incentiu fiscal pels 
àngels inversors 

Generalitat de 
Catalunya  

Deducció del 30% de la quota íntegra autonòmica de l’IRPF a 
les inversions d’aquest tipus, fins a un màxim de 6.000 euros. 

Art. 20 Llei 
26/2009 

Estat central / 
Ministeri d'Hi-
senda i Admi-
nistracions Pú-
bliques 

Deducció en la quota líquida estatal del 20% per inversió en 
empreses de nova o recent creació (base màxima de deducció: 
50.000€/any). Incompatible amb les deduccions autonòmiques. 

Art. 27.4 Llei 
14/2013 

Font: elaboració pròpia. 

6.2.3. Mesures per reemprendre  

L’Informe GEM Catalunya 2012 constata l’augment dels abandonaments empresarials, així com els problemes de 
reinserció laboral dels emprenedors i la pèrdua de capital humà que això comporta. A més de les conseqüències 
econòmiques que suposa el tancament d’una empresa, no s’han de menystenir les de caràcter personal o soci-
al.289 Les mesures davant d’una experiència empresarial fallida adquireixen, per tant, una importància cabdal. 

La necessitat d’una política de les segones oportunitats, que faciliti que els emprenedors puguin reemprendre da-
vant una experiència empresarial fallida, ha calat intensament en les institucions europees i s’ha concebut com 
una de les polítiques més prometedores i alhora menys utilitzades per tal de facilitar la creació d’empreses i la 
creació d’ocupació, atès que molts emprenedors no creen una empresa per la por a les conseqüències d’una falli-
da. 

En aquest sentit, la Comissió Europea ha efectuat una sèrie de recomanacions als estats membres per facilitar les 
segones oportunitats, que es poden classificar en tres categories: la prevenció de la fallida, la simplificació dels 
procediments de fallida i el suport a un nou començament; en concret, les recomanacions són: oferir serveis 
d’assistència  a les empreses per a la seva reestructuració i consells per evitar la fallida; reduir el període de sus-
pensió d’activitat i liquidació de deutes en cas de fallida; i desenvolupar programes de tutela, formació i intercon-
nexió empresarial per als emprenedors que vulguin tornar a començar. D’altra banda, per tal de facilitar el traspàs 
de negocis, s’estableixen les recomanacions següents: millorar les disposicions legals, administratives i fiscals en 
aquest àmbit; millorar els serveis d’informació i orientació; informar sobre les plataformes i mercats de traspàs de 
negocis i iniciar campanyes de sensibilització entre possibles venedors i compradors d’empreses viables; i revisar 
la reglamentació fiscal en el cas de la successió de la propietat de l’empresa familiar.290 En aquest sentit, cal des-
tacar que el Programa COSME preveu el suport econòmic a mesures que duguin a terme els estats membres per 
facilitar les segones oportunitats.291 

A continuació es relacionen les principals mesures per reemprendre en els àmbits següents:  

1. Mesures en l’àmbit de la insolvència i de suport a les empreses en dificultats. La complexitat, la duració 
i els costos del procediment concursal en cas d’insolvència pot comportar que l’emprenedor no es plantegi 
tornar a formar una altra empresa. A més, els emprenedors queden estigmatitzats i troben dificultats per fi-
nançar una nova empresa. En ocasions, és la mateixa legislació la que impedeix a la pràctica disposar 
d’aquest finançament, com és el cas espanyol, en què la totalitat del patrimoni del deutor respon dels deutes 
derivats del projecte empresarial fallit.  

                                                        
289 Per a més informació, vegeu el capítol 4, “L’activitat emprenedora”. 
290 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Pla d’acció sobre em-

prenedoria 2020. COM (2012) 795 final.  
291 Article 12 del Reglament (UE) núm. 1287/2013, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013. DOUE L 347, de 20.12.2013. 

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5529453_5589197_0_0_-1,00.html.
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_435287034_5586834_4629593,00.html
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En aquest sentit, la Llei 14/2013 de suport als emprenedors crea, com ja s’ha comentat al capítol 4 (subapar-
tat 4.3.3), la figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada, mitjançant la qual la responsabilitat derivada 
dels deutes empresarials no afectarà determinats béns, concretament l’habitatge quan el seu valor sigui infe-
rior als 300.000 euros. En opinió del CES, els emprenedors individuals utilitzen en molts casos l’habitatge ha-
bitual com a garantia dels crèdits amb els que inicien la seva activitat, situació en la qual la limitació de res-
ponsabilitat quedaria buida de contingut. 

La normativa concursal dels EUA és un exemple paradigmàtic respecte del patrimoni exempt de liquidació en 
el procediment. En concret, destaca la inembargabilitat total de l’habitatge habitual (homestead exemption). 

La Llei 14/2013, de suport als emprenedors, regula l’acord extrajudicial de pagaments, aplicable tant a perso-
nes físiques com jurídiques,292 i que es configura com un procediment de negociació de deutes, exclosos els 
de dret públic, previ i fora del procediment concursal. La novetat més important és que es preveu la possibili-
tat d’obtenir una remissió general dels deutes insatisfets, excepte els deutes de dret públic. D’acord amb 
l’exposició de motius de la Llei, aquest fresh start tracta de “garantir que el fracàs no causi un empobriment i 
una frustració tals que inhibeixin els empresaris de començar un nou projecte”. 

El principi de fresh start o alliberament del passiu pendent del deutor té una llarga tradició en altres països, 
com ara els EUA. En la majoria dels països de l’entorn europeu (França, Alemanya, Suècia, Portugal, Itàlia, 
Irlanda, Bèlgica, Dinamarca, Polònia, Regne Unit, Àustria i Finlàndia) s’ha restringit el principi de responsabili-
tat patrimonial universal en el marc del procediment d’insolvència de les persones físiques. L’altra cara del 
fresh start és el seu impacte en la posició de la part creditora, que pot desembocar a la vegada en una situa-
ció d’insolvència (Cuena, 2011). 

Pel que fa al suport de les empreses en dificultats, la normativa dels EUA preveu un procediment concursal 
que permet la reorganització de les empreses (siguin societats mercantils o unipersonals), de tal forma que 
no necessàriament s’han de dissoldre o desaparèixer en el cas de no tenir capacitat per pagar els seus deu-
tes, sinó que poden sortir reforçades com si d’empreses noves es tractés (Chapter 11 of Bankruptcy Abuse 
Prevention and Consumer Protection Act).293 L’avantatge d’aquest mecanisme és que en la majoria dels ca-
sos els deutors mantenen el control de les operacions del seu negoci com a “deutors en possessió” (debtor-
in-possession), en tant que conserven la possessió, la gestió i l’administració dels seus béns, i poden conti-
nuar amb el desenvolupament normal dels seus negocis.  

El procediment s’acciona amb un mecanisme de cessació automàtica (automatic stay), que suposa la sus-
pensió o moratòria de l’exercici de les accions de cobrament per part de creditors privats i públics, incloent el 
pagament de tot tipus d’impostos i càrregues. Seguidament, les empreses han de presentar un pla de reorga-
nització i refinançament de deutes i de reorganització d’estructures, sota el qual es proposa tornar una part o 
la totalitat dels deutes.294 Entre les mesures reorganitzades, destaca la retenció de tots o part dels béns de la 
massa o la transferència de tots o part dels béns a una o més societats creades abans o després de 
l’homologació del pla, produint-se una transferència de l’actiu de la societat deutora a la nova i la subscripció 
de les accions de la nova societat per part dels subjectes legitimats en participar en el pla. El procés de reor-
ganització pot arribar a termini de dues formes: l’execució amb èxit del pla o la impossibilitat de la seva exe-
cució. En aquest darrer cas, es procedeix a la conversió del procés de reorganització en un procés de liquida-
ció, d’acord amb el disposat en el Capítol 7 de la mateixa norma que regula el procediment de fallida.    

D’altra banda, convé destacar que Andalusia disposa del Programa d’ajudes a empreses viables amb dificul-
tats conjunturals, amb el qual es pretén afavorir que les empreses tornin a tenir viabilitat tècnica i econòmica 
si es troben en una situació de crisi conjuntural i estan disposades a adoptar les mesures necessàries per su-
perar-la, o si, no trobant-se en crisi, estan afectades per l’escassetat o indisponibilitat creditícia com a conse-
qüència de la contracció del crèdit. Les ajudes es divideixen en: ajudes de salvament i reestructuració, desti-
nades a generar la liquiditat necessària en empreses viables, però sotmeses a una crisi de liquiditat, per evi-
tar la seva desaparició; i ajudes temporals, destinades a cobrir necessitats de finançament d’empreses, úni-
cament pimes, afectades per la restricció creditícia.295 

                                                        
292 Sempre i quan compleixin les condicions previstes per la Llei (article 21.7). 
293 Aquest procediment normalment s’utilitza per a grans empreses, si bé no hi ha cap impediment per als individus particulars i les petites empreses. Amb 

tot, les persones físiques o jurídiques de petites societats tendeixen a utilitzar l’ajustament de pagaments previst al Capítol 13, ja que és menys costós i 
ofereix una pròrroga pactada de fins a 3 anys per al pagament de deutes.  
294 Aquest pla ha de ser aprovat pels creditors, els accionistes i el Tribunal, però si els dos primers el rebutgen el Tribunal pot acceptar-lo, és a dir, homo-

logar-lo, sempre que el pla tracti creditors i accionistes justament.  
295 Ordre de 5 de novembre del 2008, per la que s’estableixen les bases reguladores del Programa d’ajudes a empreses viables amb dificultats conjuntu-

rals a Andalusia i s’efectua la seva convocatòria per als anys 2008 i 2009 (BOJA núm. 236, de 27.11.2008). Aquesta Ordre ha estat modificada per l’Ordre 
de 22 de febrer del 2010, l’Ordre de 30 de juny del 2010 i l’Ordre de 23 de maig del 2011.   
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2. Suport per a un nou començament. Els emprenedors que volen tornar a emprendre després d’una experi-
ència empresarial fallida necessiten d’una tutela, un assessorament i una formació que els proporcionin les 
habilitats i els recursos necessaris per tornar a reemprendre un negoci o bé per reinserir-se en el mercat de 
treball. 

Amb el nom de “Segones oportunitats per emprendre”, la DGPYME i la fundació INCYDE han impulsat un 
conjunt d’activitats formatives en el marc del Programa “Emprendemos Juntos”. Les activitats versen sobre el 
fet de reemprendre, la motivació, la transformació d’un error en un avantatge, etc., i han estat incorporades en 
els dies de l’emprenedor que se celebren arreu de l’Estat. 

En l’àmbit de Catalunya, el Projecte Reinicia’t. Torna a emprendre, promogut per la Cecot, la Fundació Pimec, 
la CTAC i la Federació TRADE, es posa en marxa al llarg de l’any 2011 amb l’objectiu de donar suport a per-
sones que han viscut una experiència empresarial fallida i que volen tornar a emprendre o bé reincorporar-se 
en el mercat de treball. Amb aquest objectiu, el Projecte ofereix assessorament i suport a les persones en 
funció de les seves necessitats i, sobretot, en l’àmbit de la resiliència, l’assessorament jurídic i socioeconòmic 
i l’acompanyament en tot el procés. 

Així mateix, el Programa Emppersona-Incorpora, des de la Fundació Pimec i a través del Programa Incorpora 
de La Caixa, té l’objectiu de donar suport als emprenedors que han tancat la seva empresa i que actualment 
volen treballar per compte d’altri. Amb aquest objectiu, es realitzen accions de formació i una activitat de 
prospecció a empreses, per poder generar ofertes de treball. 

D’altra banda, la Llei de suport als emprenedors de la comunitat de Navarra296 preveu que les polítiques de 
reinserció professionals dirigides a millorar l’ocupabilitat tinguin en compte les persones que hagin cessat en 
la seva activitat per circumstàncies econòmiques, principalment a través de la realització d’un itinerari perso-
nalitzat de reinserció ocupacional. També preveu la possibilitat de concedir ajudes complementàries a la pres-
tació per cessament d’activitat estatal així com ajudes a les persones que han suspès la seva activitat per 
causes objectives i pretenguin renovar-la. 

Cal citar per últim, la regulació de la figura del reemprenedor a la Comunitat de Múrcia, entesa com aquella 
persona física que emprèn una nova activitat, però que ja ha estat empresària en el passat i que va tancar la 
seva activitat per motius econòmics. La Llei murciana de suport als emprenedors preveu que els reemprene-
dors tindran el mateix tracte que les noves empreses, fins i tot pel que fa als sistemes de suport. Així mateix, 
preveu la realització d’accions formatives específiques per a aquest col·lectiu per tal d’afavorir les segones 
oportunitats.297 

3. Suport per a la transmissió d’empreses. El procés de reemprendre també pot derivar del traspàs d’un ne-
goci. D’acord amb la Comissió Europea, el que més dificulta el traspàs són els problemes normatius o fiscals, 
la falta de consciència dels preparatius necessaris i de mercats transparents per a aquestes operacions i els 
llargs terminis necessaris per al compliment dels tràmits. 

El Projecte “Reempresa”, de la patronal Cecot amb la col·laboració de CP’AC (Fundació Privada per a la 
Promoció de l’Autoocupació de Catalunya), té com a objectiu facilitar els processos de transmissió empresa-
rial per tal de garantir al llarg del temps l’activitat d’empreses viables econòmicament. Així, la persona empre-
nedora pren la gestió d’un negoci ja existent i evita el seu tancament per manca de relleu empresarial. El per-
fil majoritari d’aquests emprenedors és el d’un professional d’entre 40 i 45 anys que es troba a l’atur i amb 
certa capacitat inversora (l’aportació mitjana en les operacions gestionades pel programa és de 40.000 eu-
ros).298 

En l’àmbit de l’Estat, el Pla de continuïtat empresarial299 té com a objectiu facilitar la transmissió de petites i 
mitjanes empreses i compta amb una plataforma a través d’Internet amb informació i serveis relacionats amb 
la compravenda d’empreses, així com amb una xarxa de centres juntament amb les cambres de comerç amb 
serveis gratuïts d’intermediació entre venedor i comprador. 

Tanca aquest subapartat el recull de les mesures actives al territori català dirigides a facilitar que es reemprengui. 

                                                        
296 Llei foral 12/2013, de 12 de març, de suport als emprenedors i al treball autònom a Navarra (article 14). BON núm. 53, de 18.03.2013.  
297 Llei 5/2013, de 8 de juliol, de suport als emprenedors i a la competitivitat i internacionalització de les petites i mitjanes empreses (pimes) de la Regió de 

Múrcia. BOE núm. 195, de 15.08.2013. 
298 http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/656887-reinventar-se-en-emprenedor.html 
299 El Pla es posa en marxa l’any 2010 com a programa pilot. El Pla de suport a l’emprenedoria (2011) li dóna continuïtat.  

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/656887-reinventar-se-en-emprenedor.html
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TAULA 29.   Mesures actives per reemprendre. Catalunya, 2013 

Mesura Ens impulsor Descripció de la mesura Més informació 

Emprenedor de 
responsabilitat limi-
tada 

 Estat central 
Impedeix que l'habitatge habitual respongui da-
vant deutes empresarials, amb certes limitacions. 

Art. 7 i següents Llei 
14/2013 

Acord extrajudicial 
de pagaments 

 Estat central 
Procediment de negociació de deutes previ i fora 
del concurs de creditors. 

Art. 21 Llei 14/2013 

Emppersona-
Incorpora 

Fundació Pimec - La 
Caixa 

Proporcionar suport (orientació, formació) als 
emprenedors que han tancat la seva empresa i 
volen treballar per compte d'altri.  

(+) 

Plan de continui-
dad empresarial 

Estat central - DPYME 

Acompanyament en el procés de transmissió del 
negoci entre empresaris que desitgen concloure 
la seva activitat i altres que estan disposats a se-
guir impulsant-la. Eines: Plataforma Nacional de 
Transmisiones i Red Nacional de Centros de 
Transmisión de Empresas (Cambres de Co-
merç), si bé no tots els serveis oferts per les 
cambres de Comerç són gratuïts. També hi ha 
una línia de crèdits participatius d'ENISA, per 
comprar les empreses transferides. 

http://www.plancontin
uidadempresarial.es/  

Centre de Reem-
presa de Catalunya 

Departament d'Eco-
nomia i Coneixement, 
CECOT, CP'AC 

Centre que ofereix assessorament i informació a 
empresaris que volen cedir la seva empresa a un 
altre perquè continuï amb l'activitat. 

http://www.reempres
a.org 

Font: elaboració pròpia. 

6.2.4. Mesures de suport a l’emprenedoria en l’àmbit de la innovació tec-
nològica  

En els subapartats precedents s’ha fet un repàs de les principals mesures de suport als projectes emprenedors 
amb caràcter general. En aquest subapartat es fa referència a les mesures que donen suport específic a projectes 
tecnològics o d’alt component d’innovació. Per tant, les mesures relacionades a continuació es poden incloure en 
alguna de les categories generals de classificació.  

Tradicionalment s’ha assenyalat la introducció de la innovació i l’avenç tecnològic en les empreses com a motor 
del desenvolupament econòmic (De Paz i Aceytuno, 2008), atès que el sector TIC funciona com a input de la res-
ta de sectors. Silicon Valley continua sent la major font d’innovacions tecnològiques, però cada vegada apareixen 
més centres o clústers nous, com ara Bangalore, Israel o Taiwan. 

La innovació es troba en un lloc predominant en les agendes dels governs, així com de les institucions de la UE, 
circumstància que s’ha accentuat a partir de la recessió econòmica. El Programa Horizonte 2014-2020 reuneix 
per primera vegada totes les activitats i els fons de la UE destinats a la investigació i la innovació, i proporcionarà 
finançament en totes les etapes del procés d’innovació, des de la investigació bàsica fins que el producte arribi al 
mercat. L’Estratègia espanyola de ciència i tecnologia i d’innovació 2013-2020, en la línia dels objectius de la UE 
establerts en el Programa Horizonte, vol contribuir a incrementar la participació activa dels agents del sistema es-
panyol de ciència i tecnologia en l’entorn europeu. Té com un dels seus objectius potenciar la investigació aplica-
da, mitjançant la col·laboració públicoprivada, per tal que el coneixement generat es pugui adaptar i incorporar a 
processos, productes i serveis i generar valor econòmic. 

En aquest sentit, la transferència a les empreses de la tecnologia i el coneixement que es genera a les uni-
versitats i als centres d’investigació públics és un dels reptes més importants de les polítiques de foment i 
consolidació dels projectes empresarials en l’àmbit tecnològic, atès que l’aplicació de la tecnologia a la producció 
genera beneficis econòmics a les empreses i suposa el desenvolupament del seu entorn territorial, així com 
l’impuls de la transformació del teixit productiu. 

Una de les vies per a la transferència de tecnologia i coneixement cap a l’empresa és la creació d’una spin-off 
universitària a partir de la investigació que es duu a terme a la universitat. Les spin-off estan al centre del debat i 
de les polítiques públiques de suport a la creació d’empreses, tant a Europa com a Espanya (Serasols, Cayón i 
Criaco, 2011). 

http://web.pimec.org/ca/actualitat/noticies/programa-emppersona-incorpora--un-valor-per-a-l-empresa
http://www.plancontinuidadempresarial.es/
http://www.plancontinuidadempresarial.es/
http://www.reempresa.org/
http://www.reempresa.org/
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Les universitats i els centres d’investigació han posat en marxa les anomenades oficines de transferència de re-
sultats d’investigació (OTRI), com a unitats especialitzades que donen suport i articulen la política de transferència 
de tecnologia de la institució. Com a tasca específica, les OTRI poden donar suport a la creació i desenvolupa-
ment d’spin-off. La RedOTRI està formada per les oficines de transferència de la majoria de les universitats espa-
nyoles i dels centres d’investigació que hi estan associats; entre d’altres, realitza funcions de potenciar el desen-
volupament de les OTRI i la professionalització del seu personal, així com de fomentar el funcionament en xarxa 
d’aquestes oficines mitjançant la posada en marxa d’accions i serveis d’interès comú. 

El nivell de creació d’spin-off difereix entre les universitats. El MIT (Massachusetts Institut of Technology) o la Uni-
versitat d’Stanford als EUA destaquen per tenir la seva missió i la seva cultura i tradició orientades vers la comer-
cialització dels resultats de la investigació i la creació d’empreses. En l’àmbit espanyol, Catalunya i València són 
molt actives en la creació d’spin-off (De Paz i Aceytuno, 2008). Aquestes mateixes autores assenyalen tres factors 
externs que han estat identificats per la literatura com a determinants de la formació d’spin-off acadèmiques: 
l’existència d’empreses de capital risc, la legislació vigent en matèria d’universitats i propietat intel·lectual i la situ-
ació de la universitat en un context tecnològic i empresarial. Així, s’assenyala que l’entrada en vigor de la Bayh-
Dole Act als EUA (1980), que concedeix a les universitats i als seus investigadors la possibilitat de comercialitzar 
els drets de propietat intel·lectual generada a través de la investigació sufragada pels fons federals, va suposar un 
augment molt important de la transferència de coneixement entre la universitat i l’empresa. De fet, la Bayh-Dole 
Act va contribuir a fenòmens com el de Silicon Valley (Testar, 2012). 

En el cas espanyol, l’aprovació l’any 2011 de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació (LCTI) i la Llei 
d’economia sostenible (LES), així com la reforma de la Llei orgànica d’universitats (LOU) l’any 2007, han estat de 
gran importància per afavorir la transferència de coneixement i de tecnologia al sector productiu. A Testar (2012) 
es fa un repàs de les qüestions tractades en les lleis esmentades: amb relació a la LCTI, es reconeix el paper dels 
parcs científics i tecnològics com a elements estratègics per a la transferència i es regulen les condicions de jove 
empresa innovadora per al suport de societats de creació recent que dediquen una part significativa de la seva 
facturació a activitats d’I+D+i. La LES regula la transmissió de drets resultants de la investigació i la col·laboració 
públicoprivada, així com la participació conjunta en empreses innovadores de base tecnològica; destaca també la 
reducció de taxes en matèria de propietat industrial i l’augment de les deduccions en l’impost de societats per a 
activitats d’I+D+i, a més de mesures per al foment de la internacionalització de les empreses. Finalment, amb la 
reforma de la LOU es regulen aspectes relatius a la transferència de coneixement i tecnologia, a la vinculació en-
tre la investigació universitària i el sistema productiu, al paper de les universitats en els processos d’innovació del 
sistema productiu i a la creació d’empreses de base tecnològica i la participació del personal investigador en les 
dites empreses. 

Un altres dels instruments més significatius de suport a la transferència tecnològica i de coneixement són els 
parcs científics i tecnològics. Es poden diferenciar tres tipus: els de dinàmica externa, promoguts com a iniciatives 
públiques de l’entorn, com ara el Parc Tecnoalcalá (Madrid); els de dinàmica interna com a suport de la I+D uni-
versitària, amb l’exemple de la Ciutat Politècnica de la Innovació a València; i els de dinàmica interna com a ins-
trument de valoració de la investigació, com ara el Parc Científic de Barcelona (a Testar, 2012). La Xarxa de 
Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT) té com a finalitats la potenciació i difusió dels parcs científics 
catalans. 

En l’àmbit de Catalunya, la Xarxa Tecnològica de Catalunya, TECNIO, aglutina universitats i diferents agents de 
recerca i tecnològics, i ofereix a les empreses: accés a capacitats d’R+D diferencials; resposta a les necessitats 
tecnològiques de l’empresa per ajudar-la a desenvolupar nous productes i serveis; facilitat per a l’accés de nous 
socis o proveïdors tecnològics; impuls a la projecció internacional de l’empresa. 

D’altra banda, les unitats de valorització tecnològica realitzen accions orientades a dotar de valor comercial una 
tecnologia amb l’objectiu que pugui ser transferida al teixit industrial. Aquesta iniciativa està impulsada per ACCIÓ 
i pel conjunt d’universitats i algunes escoles de negoci catalanes, que aporten la seva experiència en gestió em-
presarial. L’any 2013, s’han convocat ajuts per incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització tecno-
lògica.300 

Un altre àmbit al qual cal fer referència són els serveis d’informació, assessorament i suport tècnic que es 
proporcionen a les empreses de base tecnològica. 

El Servei Innova (d’ACCIÓ) proporciona orientació i assessorament tècnic a les empreses catalanes en les seves 
actuacions d’R+D+i i reptes tecnològics. El servei integra diverses actuacions, entre les quals es poden citar les 
següents: gestió del procés d’innovació; identificació d’oportunitats de negoci; vigilància tecnològica; i acompa-

                                                        
300 Resolució EMO/1369/2013, de 20 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts destinats a incentivar els plans 

d’actuació d’unitats de valorització tecnològica i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. DOGC núm. 6406, de 28.06.2013.  
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nyament en els processos de transferència tecnològica. En l’àmbit de l’assessorament i la orientació, des 
d’ACCIÓ també es realitzen els anomenats “Esmorzars d’innovació” (sessions pràctiques per reflexionar sobre la 
capacitat d’innovació de les empreses que ja estan en funcionament), les sessions d’iniciació a la innovació (amb 
l’objectiu d’aportar les eines indispensables a les empreses que es vulguin iniciar a la innovació de manera siste-
màtica) i el Cicle Innovació, que són sessions realitzades en col·laboració amb Esade Alumini, on es presenten 
recomanacions i bones pràctiques perquè les empreses puguin créixer, diferenciar-se i ser més competitives grà-
cies a la innovació. 

La Plataforma idigital, impulsada per la Generalitat de Catalunya i el Consell Assessor de les Tecnologies de la In-
formació i la Comunicació de Catalunya (Consell TIC), proporciona informació relativa a jornades, accions forma-
tives, serveis de suport i informació a les empreses i vies de finançament, etc., relacionats amb les noves tecnolo-
gies. 

Barcelona Activa disposa del Programa Yuzz, joves amb idees, centrat en iniciatives de joves en l’àmbit de la tec-
nologia i que proporciona formació i assessorament, una dotació econòmica d’entre 10.000 i 30.000 euros, així 
com la possibilitat de fer un viatge a Silicon Valley. Aquest Programa, impulsat també per la Fundació Banesto, va 
iniciar-se a Catalunya i s’ha estès a la resta de l’Estat. 

Un altre exemple d’assessorament a emprenedors és el que es presta en el marc del Programa BioEmprene-
dorXXI, promogut per Caixa Bank, Barcelona Activa, Biocat, Fecyt i la Cambra de Comerç de Barcelona, en el 
qual els projectes premiats reben formació, assessorament i suport a la creació de les empreses projectades, to-
tes elles de base tecnològica en l’àmbit de les ciències de la vida. 

D’altra banda, cal esmentar els centres europeus d’Empresa i Innovació (CEEI), també anomenats Business In-
novation Centres, que tenen com a finalitat el suport a la creació de petites i mitjanes empreses de caràcter inno-
vador i l’impuls del desenvolupament de nous productes i serveis innovadors en empreses ja existents. A Espa-
nya, els CEEI tenen una organització que representa les seves diferents tipologies (ANCES). Existeixen CEEI ar-
reu del territori estatal. Es poden citar, a tall d’exemple, Barcelona Activa; el CEEI Lleida; Beaz, a Biscaia; el CEEI 
Berrilan Guipúscoa; el BIC-CEIN de Navarra; el BIC Euronova a Málaga o el CEEI de València. 

D’altra banda, cal fer esment dels reptes que suposa el finançament dels projectes innovadors, especialment 
en el cas de les empreses de recent creació dedicades al sector de les noves tecnologies, degut a diversos con-
dicionants inherents a aquest sector, com poden ser “els canvis accelerats de la tecnologia, els temps de madura-
ció dels productes, la manca de sèries històriques o la incidència dels canvis regulatoris” (Fòrum d’experts en ca-
pital risc i TIC, 2008, p. 33), que suposen un risc afegit per als projectes d’aquesta naturalesa. Per aquest motiu, 
el finançament bancari o els mercats de capital no acostumen a estar disponibles en aquests casos. Els empre-
nedors en el sector de les noves tecnologies han de recórrer a altres fonts de finançament, com ara les ajudes 
públiques, els àngels inversors o el capital risc. 

En aquest sentit, la qüestió del finançament dels projectes innovadors ha rebut l’atenció continuada per part de les 
institucions de la UE i dels governs a escala internacional. En l’àmbit de la UE, el Programa EUREKA proporciona 
ajuts per a projectes d’R+D+i europeus per fomentar la realització de projectes tecnològics; el Fons JEREMIE 
(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), administrat per l’ICO, està destinat a les pimes que 
realitzin inversions d’R+D+i en territori espanyol i els projectes de les qual siguin objecte de finançament pel CDTI; 
així mateix, mitjançant els fons del Programa Prova de concepte es destinen ajudes perquè investigadors d’alt ni-
vell salvin les distàncies entre el seu treball i la innovació comercialitzable. Les pimes també comptaran al llarg del 
període 2014-2020 amb els ajuts previstos al Programa COSME (Programme for the Competitiveness of Enterpri-
ses and Small and Medium-sized Enterprises), que dóna continuïtat a l’actual Programa per a la innovació i la 
competitivitat (PIC), amb l’objectiu de millorar l’accés de les pimes al finançament a través de dos instruments: un 
fons de capital risc (préstecs participatius) i un fons per a aportar garanties de préstec. 

Pel que fa a l’Estat espanyol, destaquen els préstecs NEOTEC, del CDTI, que són préstecs a llarg termini sense 
garantia personal, que només s’han de retornar en el cas que l’empresa tingui un flux de caixa positiu. La distribu-
ció dels recursos del CDTI segons la mida de l’empresa mostra que és una font amb una major orientació vers el 
finançament de l’emprenedoria en innovació per part d’empreses amb certa consolidació en el mercat que cap a 
nous projectes empresarials (Fundación Mapfre, 2012). 

Així mateix, l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) té una línia de préstecs destinats a projecte els resultats dels 
quals suposin avenços tecnològics, obtenció de nous productes, processos o serveis o la millora substancial dels 
ja existents, en sectors com biotecnologia, TIC, nous materials, etc. (ENISA Tecnologia). 
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Totes les comunitats autònomes disposen d’ajuts i subvencions per fomentar els projectes empresarials innova-
dors. A Catalunya es concedeixen ajudes a través d’ACCIÓ, en el marc del Programa (Innoempresa),301 a projec-
tes de desenvolupament de nous productes diferencials i a projectes d’iniciació a la sistematització de la innova-
ció.302 D’altra banda, mitjançant el Programa Nuclis d’innovació tecnològica, ACCIÓ dóna suport a grans projectes 
de recerca industrial i desenvolupament experimental d’agrupacions d’empreses que, pel seu alt risc, difícilment 
es durien a terme sense el suport públic. També cal esmentar els ajuts de la Cambra de Comerç de Barcelona 
destinats a promoure la participació de les petites i mitjanes empreses del sector del comerç catalanes en el Pro-
grama InnoComercio, mitjançant la integració de la innovació en les seves estratègies empresarials.303 

D’altra banda, el capital risc adquireix una importància especial en el finançament dels projectes innovadors. 
D’acord amb la Fundació Mapfre (2012), l’any 2011 les inversions en capital risc a Espanya es van concentrar en 
empreses de base tecnològica: “Informàtica” va acaparar el 25% de la inversió i el 44% de les operacions, i “bio-
tecnologia” el 13% de la inversió i el 16% de les operacions. 

Un cas paradigmàtic de finançament a través de capital risc és el de Silicon Valley, que també ha comptat amb 
una comunitat d’àngels inversors molt participativa i amb una elevada experiència. Però també als EUA les políti-
ques públiques de suport a aquest tipus de projectes han tingut molta influència en el nivell d’activitat privada que 
es desenvolupa en l’actualitat (Fòrum d’experts en capital risc i TIC, 2008). 

No obstant això, l’interès del capital risc es desplaça cap a empreses en fase de consolidació. És per això que els 
governs han posat en marxa programes de capital risc esponsoritzats per possibilitar el finançament de les prime-
res etapes del cicle empresarial. En aquest sentit, cal citar els exemples de Yozma a Israel, Nova Zelanda, Aus-
tràlia i els Ecos del Regne Unit (Fòrum d’experts en capital risc i TIC, 2008). En el cas espanyol, la participació del 
sector públic en el finançament de projectes de capital risc és molt rellevant i es realitza a través de dues vies 
principals: entitats de capital risc, que inverteixen directament en empreses, com ara la societat de capital risc 
NEOTEC, promoguda pel CDTI; i aportacions de recursos públics a entitats de capital risc majoritàriament priva-
des a través d’organismes públics, com ara ENISA o SEPIDES, així com el CDTI, que actua com a fons de fons. 

Per últim, es poden identificar aquelles mesures destinades a incentivar l’emprenedoria innovadora a través 
de la normativa fiscal, laboral i de la Seguretat Social. En aquest sentit, la Llei 14/2013, de suport als empre-
nedors i la seva internacionalització, preveu deduccions de l’impost de societats per les inversions realitzades per 
les empreses en R+D+i, tal com ja s’ha comentat. 

La taula següent recull, igual que els subapartats precedents, aquelles mesures actives a Catalunya durant el 
2013 i orientades a donar suport a l’emprenedoria en l’àmbit de la innovació tecnològica. 

TAULA 30.   Mesures actives de suport a l’emprenedoria en l’àmbit de la innovació tecnològica. 
Catalunya, 2013 

Mesura Ens impulsor Descripció de la mesura 
Més infor-

mació 

TECNIO - Xarxa 
tecnològica de Ca-
talunya 

ACCIÓ 
Ofereix a les empreses suport en l’accés a l’R+D, en el 
desenvolupament de nous productes i serveis, en la seva 
projecció internacional, entre d’altres.  

(+)  

Programa Innoem-
presa 

Ministeri d'Indústria, 
Turisme i Comerç i 
ACCIÓ  

Subvencions per a projectes individuals de desenvolupa-
ment de nous productes diferencials i projectes d’iniciació 
a la sistematització de la innovació. 

(+) 

idigital 
Generalitat de Cata-
lunya i Consell TIC 
de Catalunya 

Plataforma que concentra informació sobre jornades, ac-
cions formatives, serveis de suport i assessorament a em-
preses, ajuts i vies de finançament, etc., relacionats amb 
les noves tecnologies. 

(+) 

Servei Innova 
Departament d'Em-
presa i Ocupació - 
ACCIÓ 

Servei d'orientació i assessorament a l’empresa catalana 
en les seves actuacions d’R+D+i i reptes tecnològics, a 
nivell autonòmic, nacional i internacional. 

(+) 

                                                        
301 El Programa Innoempresa, de suport a la innovació de les pimes 2007-2013, és un programa de suport a la innovació de les pimes, tant tecnològica 

com organitzativa, que està finançat pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) i es gestiona en cooperació amb les CCAA.  
302 Resolució EMO/1227/2013, de 31 de maig, per la que s’aproven les bases reguladores de la línea d’ajudes del Programa de suport a la innovació de 

les pimes 2007-2013 (InnoEmpresa) i es fa pública la convocatòria per a l’any 2013.  
303 Anunci de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, en el marc del Pla integral de suport a la competitivitat del comerç minorista 

2013, finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. DOGC núm. 6458, de 12.09.2013.  

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/innovacio-empresarial/ajut-innoempresa/
http://www.idigital.cat/home
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/innovacio-empresarial/servei-innova/index.jsp
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Assessorament 
tecnològic 

Departament d'Em-
presa i Ocupació - 
ACCIÓ 

Servei d'orientació en el procés de crear nous productes, 
processos i serveis. Assessorament especialitzat i perso-
nalitzat; inclou també l’obtenció del finançament més adi-
ent per portar-los a terme amb les màximes probabilitats 
d’èxit. 

(+) 

Nuclis d’Innovació 
Tecnològica 2013 

Departament d'Em-
presa i Ocupació - 
ACCIÓ 

Ajuts per incentivar la realització de projectes d’R+D amb 
component internacional en el sector del transport, per a 
la presentació de projectes de recerca i desenvolupament 
experimental a la convocatòria dels programes Eranet, 
Eurotransbio, Eranet Biophonics+, Eranet Manunet i Era-
net Transp. 

(+) 

Spain Start-up Co-
Investment Fund 

Ministeri d'Indústria, 
Turisme i Comerç - 
ENISA 

Programa de coinversió de 40 milions d'euros, aportats a 
parts iguals per ENISA i un grup d'inversors especialitzats, 
dirigit a empreses de nova creació. 

(+) 

ENISA Tecnología 
Ministeri d'Indústria, 
Turisme i Comerç - 
ENISA 

Finançar projectes que suposin avanços tecnològics, ob-
tenció de nous productes, processos o serveis o la millora 
substancial dels ja existents, en sectors com la biotecno-
logia, les TIC, nous materials... 

(+) 

Línea Directa de 
Innovación 

Estat central - CDTI 

Suport a projectes empresarials que impliquin la incorpo-
ració i l’adaptació de tecnologies innovadores a l’àmbit 
sectorial, i que suposin un avantatge competitiu per a 
l’empresa. També es finançaran actuacions d’adaptació 
tecnològica dirigides a la introducció en nous mercats. 

(+) 

Enisa Agenda Digi-
tal 

Estat central - CDTI 

Suport financer (préstec participatiu) a la posada en mar-
xa i el desenvolupament de projectes empresarials en 
l'àmbit de les TIC, per tal d'impulsar el desenvolupament i 
el llançament de nous productes i serveis. 

(+) 

Programa Em-
prendetur Joves 
Emprenedors 

Ministeri d'Indústria, 
Turisme i Comerç 

Préstecs reemborsables sense exigir garantia, per finan-
çar projectes d'emprenedors menors de 40 anys i de re-
cent creació en els àmbits del coneixement científic i tec-
nològic del turisme. 

(+)  

Línia Emprendetur 
I+D 

Ministeri d'Indústria, 
Turisme i Comerç 

Préstecs reemborsables per finançar projectes de recent 
creació amb un component innovador i/o d'internacionalit-
zació en l'àmbit del turisme. 

(+) 

Emprenedetur 
Desenvolupament 
de Productes Inno-
vadors 

Ministeri d'Indústria, 
Turisme i Comerç 

Préstecs reemborsables per finançar projectes de recent 
creació amb un component innovador i/o d'internacionalit-
zació en l'àmbit del turisme. 

(+) 

NEOTEC Estat central - CDTI 
Suport a la creació i consolidació de noves empreses de 
base tecnològica a España. 

(+) 

Programa INNVI-
ERTE 

Estat central - CDTI 
Suport a la inversió de capital risc en empreses de base 
tecnològica o innovadores, mitjançant participacions tem-
porals en el capital social de pimes. 

(+) 

Programa europeu 
EUREKA  

Estat central - CDTI 

Ajuts per a projectes R+D Europeus: finançament privile-
giat, crèdits a interès 0, amortitzables en 10 anys i que 
cobreixin fins al 75% del pressupost total de desenvolu-
pament del projecte. 

(+) 

Deduccions a 
l’impost de socie-
tats 

Estat central - Minis-
teri d’Hisenda i Ad-
ministracions Públi-
ques 

Deduccions en la quota íntegra per activitats 
d’investigació, desenvolupament i innovació tecnològica 
que dugui a terme l’empresa (patent box). 

Art. 35 Reial 
decret legis-
latiu 4/2004 
Art. 26 Llei 

14/2013 
Font: elaboració pròpia. 
 
 
 
 
 

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/assessorament-tecnologic/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=639491&type=01&language=ca_ES
http://www.enisa.es/es/innovacion/info/programas-enisa/spain-startup-co-investment-fund
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/crecimiento/enisa-tecnologia
http://www.cdti.es/index.asp
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/linea-enisa-agenda-digital
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/09/pdfs/BOE-A-2013-7508.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/09/pdfs/BOE-A-2013-7507.pdf
http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/EmprendeturIDi/Paginas/Index.aspx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=652&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=77
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6.2.5. Mesures de suport a l’emprenedoria social 

A continuació es fa referència a les principals mesures de suport específic a l’emprenedoria social. Per tant, com 
en el subapartat precedent, les mesures relacionades a continuació es poden incloure en alguna de les categories 
generals de classificació. 

Si bé el concepte d’emprenedoria social ja s’ha exposat al capítol 3 d’aquest Informe (vegeu l’apartat 3.1 in fine), 
cal recordar que l’empresa social és aquella que, amb independència de la seva forma jurídica, té una finalitat so-
cial i utilitza els seus beneficis fonamentalment per assolir aquests objectius socials. 

Com ja s’ha comentat, generalment aquestes empreses es caracteritzen per estar gestionades de manera res-
ponsable i transparent, en particular mitjançant la participació dels seus treballadors, consumidors i parts interes-
sades en les seves activitats. Des del punt de vista jurídic, poden ser tant persones físiques com jurídiques, i 
adoptar qualsevol forma societària admesa en dret. Determinats tipus d’empreses, per la seva pròpia configura-
ció, són més proclius a ser qualificades com “empreses socials”, com ara les cooperatives o societats laborals,304 
formes jurídiques que alhora configuren el que s’anomena l’economia social. Ara bé, no tota cooperativa, societat 
laboral, mutualitat... respon a un projecte d’emprenedoria social. Per tant, en aquest subapartat, s’analitzaran úni-
cament aquelles mesures dirigides a l’emprenedoria social, amb independència de la forma jurídica que adopti el 
projecte, i no es tindran en compte aquelles mesures l’objecte de les quals és l’economia social. Aquestes darre-
res actuacions s’han analitzat en els subapartats precedents, en la classificació genèrica de les mesures de fo-
ment de l’emprenedoria. 

Els beneficis que l’emprenedoria social genera a la societat han estat reconeguts pels governs europeus, que en 
alguns casos han adoptat estratègies de suport en aquest àmbit, així com per les institucions de la UE. En aquest 
sentit, la Iniciativa sobre l’emprenedoria social de la Comissió Europea (2011)305 conté mesures per millorar la vi-
sibilitat i el reconeixement de les empreses socials, per simplificar-ne el marc regulatori i l’accés al finançament. 
Així mateix, la Comissió ha instat els estats membres a donar prioritat a la inversió social i ha assenyalat 
l’oportunitat d’invertir en el desenvolupament de l’economia social i l’emprenedoria social, atesa la seva contribu-
ció a l’ocupació inclusiva, el desenvolupament comunitari i la innovació social.306 La regulació del Fons social eu-
ropeu (FSE) i el Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) per al període 2014-2020 preveu la inver-
sió en promoció de l’emprenedoria social com una prioritat específica. En aquest sentit, en el marc del Programa 
de la UE per al canvi i la innovació socials (2014-2020) s’estableix un eix específic de microfinançament i empre-
nedoria social, que donarà suport en particular al finançament per al desenvolupament d’empreses socials. 

Pel que fa a mesures concretes de suport a l’emprenedoria social, es poden identificar mesures destinades al fo-
ment de l’esperit emprenedor en l’àmbit social, com ara la celebració de jornades o elaboració de publicacions 
diverses en aquesta matèria (llibres, guies, etc.), que tracten de posar en valor l’emprenedoria social o aporten 
pautes per a la generació i la implementació dels projectes. Així mateix, la difusió de casos d’èxit a través de di-
versos formats també té com a objectiu fomentar l’esperit emprenedor per a la creació de projectes socials. Són 
diverses les institucions, entitats i associacions que realitzen aquestes accions, i cal destacar la difusió de projec-
tes emprenedors d’èxit en l’àmbit social; a tall d’exemple es pot citar la recent publicació Històries d’emprenedoria 
social en el sí del Programa @EmprenSocial. 

D’altra banda, cal fer referència als premis i concursos de projectes i idees destinats a posar en valor i reconèixer 
públicament l’esperit emprenedor en l’àmbit social. En aquest sentit, cal fer referència al Concurs europeu 
d’innovació social de la Comissió Europea, que es posa en marxa l’any 2012. Així mateix, un dels objectius del 
Programa d’emprenedoria social “La Caixa” és donar a conèixer a la societat els nous emprenedors socials i sen-
sibilitzar la ciutadania sobre la importància d’aquest tipus d’empreses. 

D’altra banda, cal esmentar les mesures en l’àmbit de la informació, l’assessorament i el suport tècnic, les 
quals són essencials en el procés de creació i consolidació d’un projecte emprenedor en l’àmbit social. 

El Programa @EmprenSocial està impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació en col·laboració amb universi-
tats, escoles de negocis, entitats financeres, entitats vinculades a l’economia social, institucions públiques i priva-
des i amb altres programes d’emprenedoria social. Un dels eixos del Programa és impulsar la viabilitat dels pro-
jectes amb la incorporació d’orientació estratègica, connexions comercials i financeres, així com habilitats comu-

                                                        
304 Així com les mutualitats, fundacions i associacions que duguin a terme alguna activitat econòmica, empreses d’inserció, centres especials d’ocupació, 

etc. 
305 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, el Consell, el Comitè Econòmic i Social i el Comitè de les Regions amb relació a la Iniciativa sobre 

l’emprenedoria social. COM (2011) 682 final. 
306 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, Vers la inversió social 

per al creixement i la cohesió social, inclosa l’execució del Fons social europeu 2014-2020. COM (2013) 83 final.  
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nicatives. En aquest sentit, s’organitzen tallers d’aquestes temàtiques i trobades de networking. D’altra banda, el 
Programa d’emprenedoria social de “la Caixa” dóna suport als emprenedors i les empreses socials de nova crea-
ció, amb un recorregut inferior a tres anys i a entitats socials amb noves línies de negoci. Una de les seves línies 
d’actuació prioritàries és accelerar la consolidació d’empreses socials de nova creació. Així mateix, el Programa 
Momentum project, d’ESADE i el BBVA, que dóna suport a projectes d’emprenedoria social de tot l’Estat espa-
nyol, compta amb una etapa formativa i un seguiment del Pla de desenvolupament del projecte. El Programa or-
ganitza el Social Investment Day, on cada empresa presenta el seu projecte per obtenir-ne finançament.  

Així mateix, des del terreny de l’associacionisme també es realitzen activitats de suport a l’emprenedoria social. 
En aquest sentit, Ashoka és una xarxa internacional d’emprenedors socials, que es configura com una organitza-
ció sense ànim de lucre i que dóna suport a projectes socials innovadors a través de l’assessoria, 
l’acompanyament i la connexió amb altres emprenedors per a l’intercanvi d’idees, estratègies o per implementar 
en conjunt projectes globals. 

D’altra banda, cal fer referència al suport a l’emprenedoria social que es dóna a través dels parcs d’innovació so-
cial i de les incubadores. Així, el Parc d’Innovació Social de Bilbao, impulsat pel Centre Basc per a la Innovació, 
l’Emprenedoria i el Desenvolupament de Nous Negocis (Denokinn), centra la seva activitat en la recerca de solu-
cions innovadores per a problemes socials i la seva transformació en oportunitats de negoci. El Parc ofereix unes 
instal·lacions per a la recerca i creació de nous productes i serveis. Amb aquesta finalitat, el Parc disposa d’un 
“laboratori d’innovació social” per a la generació de noves empreses innovadores, que proporciona serveis 
d’incubadora (training, mentoring, etc.), així com d’una Acadèmia d’innovació social. 

Finalment, cal fer referència a les mesures relatives a l’accés al finançament, que és un factor clau per als pro-

jectes d’emprenedoria social, que sovint tenen dificultats per accedir a les mateixes fonts de finançament de les 
empreses convencionals.  

Pel que fa al finançament d’origen públic, ENISA concedeix préstecs participatius a les petites i mitjanes empre-
ses que preveuen les necessitats socials com l’eix central del seu model de negoci. D’altra banda, COFIDES té 
diverses línies de finançament a empreses espanyoles en països en vies de desenvolupament o en economies en 
procés de transició que duguin a terme projectes orientats a mitigar el canvi climàtic, fomentar l’eficiència energè-
tica i el desenvolupament en països receptors de d’ajuda oficial al desenvolupament, així com projectes a Àfrica, 
Carib i Pacífic. 

En l’àmbit concret del finançament de projectes socials actua també la banca ètica, la qual es caracteritza per 
promoure amb les seves operacions certs valors ètics o culturals. L’exemple més paradigmàtic és el de Triodos 
Bank, el qual és un banc europeu amb sucursals a Espanya, els Països Baixos, Bèlgica, el Regne Unit i Alema-
nya; la seva missió és treballar pel canvi social, mediambiental i cultural, i opera principalment en els àmbits de la 
naturalesa i el medi ambient, la cultura i la societat i les empreses socials. Un altre exemple de banca ètica es tro-
ba a Coop57, cooperativa de serveis financers amb la missió de concedir préstecs a projectes de l’economia so-
cial amb impacte social. 

D’altra banda, cal fer referència a l’anomenat capital risc social, un instrument de finançament de projectes socials 
que ha demostrat ser un model d’èxit a molts països i que a Espanya encara és un sector emergent. En el marc 
de la iniciativa sobre l’emprenedoria social de la Comissió Europea abans comentada, la UE ha establert un marc 
reglamentari comú sobre els fons d’emprenedoria social europeus.307 S’estableix un conjunt de requisits i condici-
ons uniformes aplicables als gestors d’aquests fons per comercialitzar-los, afavorint així el bon funcionament del 
mercat interior, i es regulen i uniformitzen per a tots els estats membres els tipus de d’instruments d’inversió que 
es poden utilitzar, els tipus d’empreses en les quals es pot invertir, el perfil i els drets d’informació dels inversors i 
l’obligació de registrar els fons, entre d’altres aspectes.  

En aquest sentit, la Fundació CREAS, impulsada per professionals procedents del món empresarial, de l’àmbit del 
capital risc i del tercer sector, utilitza el capital risc social com a instrument d’inversió en projectes socials i medi-
ambientals que normalment no tenen accés al finançament bancari. D’altra banda, algunes comunitats autònomes 
disposen d’un fons de capital risc social, com ara Andalusia, que ha estat pionera en aquest sentit. 

La taula següent tanca el subapartat amb el recull de les mesures actives a Catalunya el 2013 de suport a 
l’emprenedoria social.  

                                                        
307 Reglament (UE) núm. 346/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2013, sobre els fons d’emprenedoria social europeus. DOUE de 

25.04.2013.  
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TAULA 31.   Mesures actives de suport a l’emprenedoria social. Catalunya, 2013 

Mesura Ens impulsor Descripció de la mesura Més informació 

Programa 
@EmprenSocial 

Departament 
d'Empresa i 
Ocupació 

Programa marc que incorpora i interrelaciona acti-
vitats promogudes i gestionades des de diverses 
entitats i institucions. 

(+) 

Concurs europeu 
d’innovació social 

Comissió Euro-
pea 

Concurs obert a tot ciutadà europeu amb un pro-
jecte social destinat a crear llocs de treball. Els pro-
jectes premiats reben assessorament personalitzat 
i poden optar a un finançament de 20.000€. 

(+) 

Programa 
d’Emprenedoria Social 
“La Caixa” 

Obra Social "la 
Caixa" 

Proporciona suport als emprenedors i a les empre-
ses socials en la fase inicial (de nova creació, amb 
menys de 3 anys d'activitat i a entitats socials amb 
noves línies de negoci). 

(+) 

Ashoka 
Associació inter-
nacional sense 
ànim de lucre 

Xarxa internacional d’emprenedors socials que dó-
na suport a projectes socials innovadors (assesso-
rament, acompanyament i connexió amb altres 
emprenedors). 

(+) 

Suport al finançament 
en països desenvolu-
pats 

COFIDES - Mi-
nisteri d'Econo-
mia i Competitivi-
tat 

Finançament a empreses espanyoles en països en 
desenvolupament o en economies en procés de 
transició que duguin a terme projectes orientats a 
mitigar el canvi climàtic, fomentar l'eficiència ener-
gètica i el desenvolupament en països receptors 
d'ajuda oficial al desenvolupament, així com pro-
jectes a Àfrica, Carib i Pacífic. 

(+) 

Font: elaboració pròpia. 

6.3. Experiències de suport a l’emprenedoria 

En aquest apartat es relacionen i resumeixen una sèrie d’experiències de suport a l’emprenedoria. Per explicar-
les, se segueix la mateixa metodologia utilitzada en l’apartat 5.4 del capítol 5 d’aquest Informe, sobre experiències 
d’educació emprenedora: cada iniciativa s’explica en funció d’uns descriptors comuns (p.e. àmbit d’actuació, tipo-
logia, organisme o entitat, àmbit territorial, objectius i descripció), i es faciliten enllaços als llocs web correspo-
nents per ampliar informació.  

Les experiències de mesures de suport relacionades a continuació han estat seleccionades en base a dos criteris: 
un que fa referència a la tipologia de les mesures i un altre relacionat amb l’àmbit territorial de les iniciatives. En 
primer lloc, s’han inclòs actuacions que puguin representar tots o la majoria dels àmbits en els quals s’han classi-
ficat les mesures de suport a l’emprenedoria en aquest capítol (foment de la cultura emprenedora, facilitació de 
l’accés i l’exercici de l’activitat emprenedora i simplificació administrativa, suport al finançament, suport de les se-
gones oportunitats i foment a l’emprenedoria en l’àmbit de la innovació tecnològica i de l’emprenedoria social); en 
aquest sentit, en les taules següents s’inclou una categoria específica sobre l’àmbit d’actuació de cada iniciativa, 
en què es fa referència als apartats de l’Informe que es corresponen amb els àmbits d’actuació esmentats. En se-
gon lloc, s’ha volgut prioritzar la inclusió d’experiències de l’àmbit europeu i internacional per tal d’intentar comple-
tar la visió que sobre les mesures de suport a l’emprenedoria es proporciona en el text del capítol, més centrat en 
les actuacions que es duen a terme a Catalunya i a l’Estat espanyol. 

Finalment, cal fer esment de la inclusió en aquest apartat de dues experiències avaluades (el Projecte GATE, dels 
Estats Units, i el Seed Capital Connexion Program for Young Entrepreneurs, del Canadà), la qual cosa permet ar-
ribar a conclusions respecte de l’eficàcia i l’eficiència de les mesures aplicades, conclusions que s’inclouen en el 
resum d’aquestes dues iniciatives.  

Experiència 1 

Nom Projecte Outset 

Àmbit d’actuació 
Foment de l’esperit emprenedor (5.1.1.); facilitació de l’accés i l’exercici de l’activitat empre-
nedora: informació, assessorament i suport tècnic (5.2.1.) 

Tipologia Projecte del sector privat  

http://www.emprenedoriasocial.cat/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_en.htm
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_ca.html
http://www.ashoka.es/
http://cofides.es/pdf/201208_Folleto_COFIDES_2012_web.pdf
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Organisme o entitat 
YTKO Ltd. (Economic development and business support company). El Projecte Outset és 
un encàrrec del sector públic, amb la majoria de les actuacions finançades a través del FE-
DER i amb el cofinançament de les administracions locals.  

Àmbit territorial Regne Unit  

Objectius 

Fomentar l'esperit emprenedor entre els aturats 

Mostrar que l'emprenedoria és una alternativa realista a l'atur 

Canviar les creences sobre la possibilitat i la capacitat personal d'iniciar un petit negoci 

Descripció 

El projecte, que es posa en marxa l’any 2009, està destinat específicament a aquelles per-
sones que sovint han estat etiquetades com "de difícil accés", perquè es pensa que són di-
fícils de trobar i resistents a la seva pròpia inclusió. En aquest sentit, el Programa pretén 
ajudar els grups més vulnerables, inclosos els aturats de llarga durada, persones que en-
tren i surten amb freqüència de la situació d'atur, persones de menys de 25 anys, dones, 
persones de minories ètniques, persones amb discapacitats físiques i mentals, així com les 
de més de 50 anys. 

Amb la finalitat d'arribar a la gent a qui més pot beneficiar, Outset ha desenvolupat unes vi-
es innovadores de divulgació del Programa. En aquest sentit, es treballa a través de tot ti-
pus d'espais comunitaris (des d'un centre d'esports fins a un festival de celebració de l'Any 
nou xinès), i es desenvolupen relacions de partenariat amb els agents que treballen en el 
territori. Tot això es reforça amb campanyes a la ràdio o mitjançant pòsters o fulletons, a 
més de la divulgació en línia via correu electrònic o mitjançant les xarxes socials. 

S'utilitzen equips de suport que sovint tenen uns antecedents difícils similars als beneficiaris 
del Programa, provenen del mateix àmbit territorial i han tingut una experiència de primera 
mà en l'autoocupació o en la gestió d'una empresa. 

Mitjançant Outset es duen a terme actuacions de suport a l'esperit emprenedor i a les em-
preses, des de la seva posada en marxa fins a les etapes de consolidació i creixement, a 
través de la formació, la tutoria, l’aprenentatge electrònic o facilitant l'accés al finançament. 
El Programa ha estat perfeccionat al llarg d'una dècada, amb la incorporació de les millors 
pràctiques reconegudes, que es poden adaptar a tot tipus de públic i a qualsevol entorn.  

Més informació  

Experiència 2 

  Estatut de l'autoemprenedor (l'autoentrepreneur) 

Àmbit d’actuació 
Simplificació administrativa i facilitació de l’accés i l’exercici de l’activitat emprenedora (me-
sures en l’àmbit fiscal, laboral i de la Seguretat Social) (5.2.1.); suport per a reemprendre 
(5.2.3.) 

Tipologia 
Règim jurídic especial de l'autoemprenedor, introduït per la Llei de modernització de l'eco-
nomia, de 4 d'agost del 2008, i en vigor des de l'1 de gener del 2009 

Organisme o entitat Assemblea Nacional francesa 

Àmbit territorial França 

Objectius 

Facilitar l'activitat empresarial 

Aflorar l'economia submergida 

Impulsar l'economia 

http://www.outset.org/about/
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Descripció 

L'Estatut de l'autoemprenedor consisteix en un règim jurídic especial que manté l'empresari 
individual, sempre que no tingui treballadors contractats i no arribi a un nivell de facturació 
determinat que, per a l'any 2013, és de 81.500 euros en el cas d'empreses comercials i de 
32.600 si es tracta d'empreses de serveis i productes artesanals. D'altra banda, aquesta fi-
gura està oberta a qualsevol sector d'activitat amb algunes excepcions, principalment en el 
sector immobiliari. Les característiques d'aquest règim especial es descriuen a continuació: 

Els tràmits per constituir-se en autoemprenedor i iniciar l'activitat són mínims i es poden 
realitzar de forma ràpida a través d'una finestreta única i per Internet: l'autoemprenedor dó-
na d'alta la seva activitat omplint un formulari en línia al qual adjunta un document d'identi-
tat escanejat. El sistema informàtic transmet la informació als organismes públics compe-
tents, els quals tramiten l'alta del nou autoemprenedor a tots els efectes legals. A partir d'a-
quí, i en un termini màxim de 15 dies, si es compleixen les condicions requerides, l'interes-
sat rep la seva identificació fiscal i pot iniciar la seva activitat. 

S'aplica una moratòria de dos anys en les llicències municipals, per tal que no s'hagin de 
tramitar fins que el projecte hagi arrencat.   

El règim de cotització a la Seguretat Social es caracteritza per prendre com a base la factu-
ració real de l'autoemprenedor, de manera que els pagaments varien en funció de l'evolució 
de l'empresa i, si no es factura res, tampoc es paga res. El tipus de cotització que s'aplica 
és del 14% en el cas de comerciants i del 24,6% en el cas de prestadors de serveis i arte-
sans. Aquestes xifres són més reduïdes durant els tres primers anys si es tracta de perso-
nes aturades i de menors de 30 anys.  

La quota de l'impost francès equivalent a l'IRPF es calcula també en funció de la xifra de 
facturació i s'apliquen els percentatges següents: l'1% en el cas de comerciants i determi-
nats serveis turístics; l'1,7% a les activitats artesanals i el 2,2% als professionals liberals.  

Pel que fa a l'IVA, l'autoemprenedor està exempt de repercutir aquest impost, amb la qual 
cosa s'estalvia tots els problemes relacionats amb la operativa d'aquest impost. Per contra, 
no es pot deduir l'IVA pagat.  

Es limita la responsabilitat patrimonial dels béns personals de l'autoemprenedor front als 
deutes professionals o empresarials. Amb aquesta finalitat, s'ha de fer una declaració de 
béns, la qual és gratuïta i es pot fer per via telemàtica. 

Més informació 
 

Experiència 3 

Nom Projecte GATE 

Àmbit d’actuació 
Facilitació de l’accés i l’exercici de l’activitat emprenedora: informació, assessorament i su-
port tècnic (5.2.1.) 

Tipologia 
Projecte experimental del sector públic destinat a persones joves de més de 18 anys in-
teressades en l'emprenedoria (2003-2005).  

Organisme o entitat 
Projecte esponsoritzat pel Departament de Treball i de la Petita Empresa dels EUA i dirigit 
per IMPAQ International (empresa de consultoria en l'àmbit social), conjuntament amb els 
departaments de Treball de Pennsylvania, Maine i Minnesota.  

Àmbit territorial Pennsylvania, Maine i Minnesota (EUA) 

Objectius Augmentar l'activitat emprenedora entre els joves. 

http://www.lautoentrepreneur.fr/
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Oferir formació gratuïta per a l'autoocupació a través del sistema públic d'ocupació a totes 
les persones interessades en l'emprenedoria. 

Descripció 

El Projecte s'implementa a través de les oficines del One Stop Career Centers, les quals 
proveeixen tots els serveis destinats a les persones en recerca d'ocupació (sistema públic 
d'ocupació). El Projecte GATE inclou una campanya de difusió per identificar i reclutar per-
sones interessades en l'emprenedoria, amb les One Stop Career Centers actuant com a 
centres de coordinació.  

S'ofereixen tres serveis bàsics: valoració/orientació, formació i assessorament. 

Valoració/orientació: es determinen els serveis que necessita el participant en funció de les 
seves necessitats, així com el proveïdor que millor s'adapta a aquestes necessitats. 

Formació: s'ofereixen una gran varietat de cursos, que poden ser de ser de caràcter general 
sobre com portar un negoci, específics sobre qüestions legals o de personal, així com cur-
sos de formació especialitzada. 

Assessorament: els participants poden rebre assessorament personalitzat en relació amb la 
seva idea de negoci, la seva empresa o sobre temes de finançament.  

Per tal de rebre formació o assessorament personalitzat, és necessària una valoració prèvia 
de les necessitats dels participants en el Projecte. No obstant això, es prioritza l'elecció del 
participant, el qual no està obligat a utilitzar tots els serveis del projecte.  

Avaluació 

Els resultats permeten concloure que oferir serveis de formació per a l'autoocupació a tra-
vés del sistema públic d'ocupació pot ser un instrument efectiu per a la recol·locació dels 
aturats interessats en l'emprenedoria. En aquest sentit, es recomana a les agències estatals 
d'ocupació que incloguin en les seves agendes l'adopció de programes de formació en em-
prenedoria destinats als aturats. Per contra, no es mostren resultats positius en la provisió 
d'aquest tipus de formació a les persones ocupades, autoocupades o que estan fora del 
mercat de treball.  

Mes informació  

Experiència 4 

Nom Startup Europe 

Àmbit d’actuació 
Suport a l’emprenedoria en l’àmbit de la innovació tecnològica (5.2.4.). Inclou actuacions 
d’informació, assessorament i suport tècnic, així com de suport al finançament. 

Tipologia Pla d’actuació de la Comissió Europea per fomentar l’emprenedoria web 

Organisme o entitat Comissió Europea 

Àmbit territorial Unió Europea 

Objectius 

Donar suport als emprenedors web per posar en marxa el seu projecte i fer-lo créixer 

Crear un bon entorn per als emprenedors web 

Crear noves ocupacions i enfortir l'economia i la societat 

Descripció 
La iniciativa Startup Europe es posa en marxa l’any 2013 en el marc de l’Agenda digital eu-
ropea. Consta de diverses accions destinades a donar suport als emprenedors web : 

http://www.careeronestop.org/
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El "Leaders Club" és un grup independent d'emprenedors en l'àmbit tecnològic que actuen 

com a models a seguir pels emprenedors web europeus. També proporcionen orientació a 
la Comissió sobre el que cal fer per millorar l'entorn perquè els emprendors web endeguin 
el seu projecte a Europa i romanguin a Europa.    

Organització de premis i competicions :    
 
“Europioneers": iniciativa europea que recompensa els dos emprenedors tecnològics de 
l'any (un de jove i un de sènior), amb l'objectiu de donar visibilitat a l'emprenedoria tecnolò-

gica. 
"Tech All Stars": convida 12 de les millors empreses joves europees als esdeveniments 

més prestigiosos de tot Europa i les connecta amb les millors fonts de finançament de la 
Unió Europea i amb emprenedors d'èxit i altres persones influents. 

Networking :  
 
La Xarxa d'Acceleradores de la UE inicia i facilita la creació d'una xarxa europea d'accele-

radores d'empreses web, amb la finalitat de donar a conèixer els programes d'acceleració 
existents a la UE i els seus beneficis entre els emprenedors web, així com per incrementar 
el nombre d'acceleradores d'empreses web a Europa. 
Inversors de la UE que treballen per augmentar la presència del capital risc en noves 
empreses tecnològiques. Actualment, a Europa el capital risc es troba concentrat en qua-

tre estats membres i només el 25% del capital risc europeu s'inverteix en empreses web.                                                                                                                                                             
El Grup Europeu de Xarxes Socials és un grup d'interés format per les xarxes socials 

més grans d'Europa compromeses amb una competència justa i una especial atenció a la 
protecció de dades, l'ús de la privacitat i altres drets individuals de la ciutadania.                    
La Xarxa Europea de crowfunding pretén millorar l'entorn del crowfunding en l'àmbit dels 

emprenedors web. 

Més informació  

Experiència 5 

Nom 1 Million Cups 

Àmbit d’actuació 
Facilitació de l’accés i l’exercici de l’activitat emprenedora: informació, assessorament i su-
port tècnic (5.2.1.) 

Tipologia Programa del sector privat   

Organisme o entitat Fundació Kauffman 

Àmbit territorial EUA 

Objectius  

Augmentar l'activitat emprenedora  

Fomentar la participació dels emprenedors en la comunitat i el contacte entre emprenedors.   

Augmentar la formació dels emprenedors 

Descripció 

1 Million Cups neix l'abril del 2012 a Kansas City, seu de la Fundació Kauffman, i a juliol del 
2013 ja són 10 les ciutats que formen part de la seva xarxa. Els organitzadors del Programa 
tenen com a objectiu expandir-se fins a 20 ciutats a finals del 2013, així com afegir a la xar-
xa com a mínim una ciutat de fora dels EUA l'any 2013. 

El Programa té lloc cada dimecres de 9 a 10 del matí a totes les ciutats participants, en les 
quals s'organitza una trobada al voltant d'una tassa de cafè, on dos emprenedors locals 
presenten les seves start-up a una audiència diversa composada per mentors, assessors i 
altres emprenedors. Cada fundador presenta el seu projecte durant sis minuts i a continua-
ció s'obre un debat amb l'audiència durant vint minuts.  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/startup-europe
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Les trobades poden beneficiar tant als emprenedors que presenten els seus projectes com 
a l'audiència. Els primers obtenen una visió de les formes en què poden millorar els seus 
negocis, poden intercanviar idees en temps real i connectar-se amb la comunitat. D'altra 
banda, l'audiència també pot aprendre molt de les presentacions dels projectes, a través de 
l'escolta activa o bé del compromís amb els emprenedors, tot plegat en un entorn divers i 
dinàmic. 

Cada ciutat gestiona el Programa de forma semiautònoma, i les trobades es fan en cafès, 
espais de coworking i, fins i tot, en canals de TV. El Programa està gestionat en la seva to-
talitat per emprenedors locals que exerceixen com a organitzadors comunitaris.  

Més informació  

 

Experiència 6 

Nom Seed Capital ConneXion Program for Young Entrepreneurs (SCCYE) 

Àmbit d’actuació 
Simplificació administrativa i facilitació de l’accés i l’exercici de l’activitat emprenedora: in-
formació, assessorament i suport tècnic (5.2.1.); suport al finançament (5.2.2.) 

Tipologia Programa governamental per fomentar l'emprenedoria jove  

Organisme o entitat 
Govern de Canadà a través d'ACOA (Atlantic Canada Opportunities Agency), la qual ha ac-
tuat en partenariat amb les CBDCs (Community Business Development Corporations) i amb 
altres agents del territori.  

Àmbit territorial Canadà (Atlantic Canada)  

Objectius 

Incrementar l'activitat emprenedora de la joventut. 

Facilitar als emprenedors joves l'accés al finançament, la formació i el mentoring. 

Esdevenir un punt d'accés únic per als emprenedors joves en matèria d'informació empre-
sarial.  

Descripció 

El Programa, que està actiu des de l’any 1997, combina elements clau de suport en l’àmbit 
del finançament, la formació i el mentoring per als emprenedors joves (18 a 29 anys).  

S’ofereixen fins a 15.000 dòlars en forma de préstec personal sense garantia que cal retor-
nar en condicions beneficioses. Fins a 2.000 dòlars estan disponibles per a formació espe-
cialitzada i assessorament empresarial.   

El vessant formatiu del Programa inclou diversos elements: la identificació de les necessi-
tats de formació o aprenentatge; el desenvolupament d'un pla per fer front a aquestes ne-
cessitats; la implementació del pla; i el seguiment del pla per assegurar que les necessitats 
addicionals de capacitació han estat ben identificades i tractades.   

El Programa descriu les relacions de mentoring com a "generalment informals", en el sentit 
que s'ofereixen de forma gratuïta per alguna persona coneguda pel jove participant en el 
Programa. Els serveis inclosos sota el concepte de mentoring han variat en funció de l'en-
torn d'implementació del Programa: en les àrees urbanes, el mentoring s'ha utilitzat com 
una forma d'assessorament empresarial, mentre que en les zones rurals, s'ha hagut de fer 
front a les dificultats per aconseguir mentors disponibles. Els participants en el Programa 
han definit el mentor com "una persona de negocis amb experiència que pot proveir asses-
sorament  gratuït  sobre la gestió d'una empresa, així com ajudar els joves emprenedors en 
diversos aspectes del seu propi negoci".  

http://www.1millioncups.com/Events/Start.aspx
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Avaluació  

’any 2004 es va fer una avaluació del Programa, els resultats de la qual mostren que cada 
préstec va generar 1,9 llocs de treball i va ajudar els participants a accedir a formació. Les 
claus de l'èxit del Programa inclouen un seguiment regular del participants; l'existència d'un 
sistema de mentoring; la flexibilitat en les condicions dels préstecs; la celebració de l'asso-
liment dels objectius dels joves emprenedors; el partenariat estratègic amb les corporacions 
de desenvolupament empresarial i altres agències; i una formació dissenyada en funció de 
les necessitats detectades (Gardner, 2004).  

Més informació  

 

Experiència 7 

Nom El procediment de bankruptcy i la Bankruptcy Restriction Order 

Àmbit d’actuació Suport per reemprendre: simplificació del procediment en cas d’insolvència (5.2.3.) 

Tipologia 
Procediment de bankruptcy (concurs de creditors), regulat a l'Insolvency Act (1986), i la in-
troducció de la Bankruptcy Restriction Order mitjançant l'Enterprise Act (2002).   

Organisme o entitat Govern del Regne Unit. 

Àmbit territorial Regne Unit. 

Objectius 

Fomentar les segones oportunitats empresarials. 

Reconèixer que el "fracàs" empresarial no és sempre culpa del deutor. 

Canviar la percepció social i de les pròpies persones emprenedores amb relació al "fracàs" 
del projecte empresarial. 

Descripció 

El jutge pot declarar en situació de bankruptcy una persona física que no pot fer front als 
seus deutes (insolvència). La propietat dels actius de la persona concursada es transmet al 
trustee (síndic), que pot ser un professional en insolvències o un funcionari públic adscrit a 

l'òrgan jurisdiccional.  

Les persones físiques que estiguin en dificultats financeres poden evitar l'execució patrimo-
nial mitjançant la signatura d'un conveni voluntari individual, IVA (individual voluntary arran-
gement). Per a la seva obtenció, és necessari que com a mínim el 75% dels creditors apro-
vin la proposta del deutor. 

Si la situació de bankruptcy no és fraudulenta, el període en el que la persona està en 
aquesta situació es pot allargar com a màxim un any, transcorregut el qual es produeix el 
discharge, o alliberament de les restriccions que comporta la situació de bankruptcy. 
 
El discharge allibera la persona concursada de la majoria dels deutes contrets en la data de 
la bankruptcy order, amb l'excepció dels contrets en frau i qualsevol altra reclamació que no 
es pot realitzar en el propi procediment de concurs. La situació de discharge permet dema-

nar diners en préstec o exercir una activitat empresarial sense les restriccions pròpies de la 
situació de bankruptcy. 

Si es considera que la situació de bankruptcy és culpable o bé que el deutor ha estat des-
honest abans o durant el procediment, es pot aplicar una Bankruptcy Restriction Order, la 
qual suposa estar subjecte als efectes de la situació de bankruptcy al llarg d'un període que 

pot oscil·lar entre 2 i 15 anys. 

Més informació  

http://www.acoa-apeca.gc.ca/eng/Accountability/AuditsAndEvaluations/Documents/An_Evaluation_of_the_Seed_Capital_Connexion_Prog_YE.pdf
https://www.gov.uk/the-insolvency-service
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Experiència 8 

Nom Yozma 

Àmbit d’actuació 
Suport al finançament: capital risc (5.2.2.); suport a l’emprenedoria en l’àmbit de la innova-
ció tecnològica (5.2.4.) 

Tipologia Programa governamental de foment del capital risc. 

Organisme o entitat Govern d'Israel.  

Àmbit territorial Israel. 

Objectius 

Fomentar les inversions en capital risc a Israel. 

Augmentar l'activitat emprenedora d'alt nivell tecnològic. 

Descripció 

L'any 1993 Yozma crea la indústria de capital risc israeliana mitjançant la formació del seu 
primer fons de capital risc, Yozma I. Al llarg d'un període de tres anys, s'estableixen deu 
fons, cadascun capitalitzat amb més de 20 milions de dòlars. Paral·lelament, Yozma co-
mença a fer inversions directes per a la posada en marxa d'empreses. Això marca l'inici 
d'un mercat de capital risc gestionat per professionals a Israel. Posteriorment, es posen en 
marxa els fons Yozma II i Yozma III els anys 1998 i 2002, respectivament. Aquests fons 
continuen amb l'estratègia de realitzar inversions directes en empreses. Actualment, els 
fons de Yozma constitueixen la columna vertebral del mercat de capital risc israelià. 

La inversió es realitza principalment en empreses de l'àmbit de les comunicacions, la infor-
màtica i les tecnologies mèdiques i se centra en companyies israelianes que es dirigeixen 
als mercats internacionals. Yozma inverteix en totes les etapes de desenvolupament de 
l'empresa amb una focalització en les primeres etapes. Les inversions oscil·len entre 1 milió 
i 6 milions de dòlars.   

Els criteris de Yozma per prendre la decisió d'invertir són els següents: els mercats objec-
tius han de ser substancials i el negoci ha de contenir els ingredients necessaris per acon-
seguir una posició líder en el mercat; l'equip de l'empresa ha de ser capaç d'executar el seu 
pla de negocis i posseir un equilibri adequat entre capacitats empresarials i de gestió; i la 
tecnologia ha de ser àmpliament aplicable i tenir unes característiques que no la facin du-
plicable per la competència.  

Yozma té un paper actiu en l'assistència a les empreses de la seva cartera en la identifica-
ció i reclutament dels alts directius, consellers i experts en tecnologia; en la formulació d'es-
tratègies de negoci; en l'augment de capital addicional; i en l'atracció d'inversors financers.   

Yozma fomenta la cooperació entre empreses tecnològiques i institucions d'investigació i 
universitats de tot el món. També s'han desenvolupat vincles amb una àmplia xarxa d'incu-
badores d'empreses tecnològiques arreu d'Israel. 

Existeix un règim fiscal favorable per als inversors i les empreses: exempció d'impostos per 
als inversors estrangers en fons de capital risc i bonificacions fiscals per a les empreses 
orientades a l'exportació i per als centres de recerca i desenvolupament.  

Més informació  

Experiència 9 

Nom Parc d'Innovació Social de Bilbao 

Àmbit d’actuació Suport a l’emprenedoria social (5.2.5.). 

http://www.yozma.com/overview/
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Tipologia Parc d'Innovació Social.  

Organisme o entitat 
Gestionat pel Centre Basc per a la Innovació, l'Emprenedoria i el Desenvolupament de No-
ves Empreses (Denokinn). 

Àmbit territorial Regió metropolitana de Bilbao i País Basc. 

Objectius 

Proveir un entorn per a la cooperació i l'aprenentatge per tal de crear nous productes i ser-
veis i, com a resultat, crear ocupació a través de projectes en l'àmbit social. 

Cercar i trobar solucions innovadores per a necessitats socials insatisfetes i transformar-les 
en oportunitats de negoci. 

Descripció 

El Parc, posat en marxa l’any 2010, treballa principalment en el desenvolupament de pro-
jectes socials a gran escala, generant un impacte local elevat i amb gran potencial per ser 
reproduïts. 

El Parc alberga una sèrie de serveis: el “Laboratori de la Societat", el "Laboratori d'Innova-
ció Social", el "Generador d'Empreses Socials" i l' "Acadèmia d'Innovació Social" 

El Laboratori de la Societat identifica tendències socials emergents i necessitats socials in-
satisfetes, a través de l'aplicació de metodologies de democràcia participativa. En resposta, 
es desenvoluparan enfocaments innovadors respecte de serveis socials prestats pel sector 
públic.  

El Laboratori d'Innovació Social proporciona l'oportunitat de treballar conjuntament per ge-
nerar noves empreses en l'àmbit social que seran incubades en el parc, amb accés a for-
mació i serveis de tutoria i avaluació.  

El Generador d'Empreses Socials permet a les persones perceptores de prestacions soci-
als treballar en les empreses del Parc i testar idees i projectes sense perdre les prestacions 
esmentades. 

 
L'Acadèmia d'Innovació Social proporciona formació específica a les entitats del tercer sec-
tor social, les organitzacions i les empreses per millorar la qualitat dels serveis.   

Més informació  

 

 

 

http://www.denokinn.eu/denokinn/i-index.asp


L’EMPRENEDORIA A CATALUNYA: ACTIVITAT, EDUCACIÓ I POLÍTIQUES 
 

203 

7. CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS 

El CTESC, a partir de l’Informe elaborat, vol posar de manifest un seguit de consideracions i recomanacions al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal d’assessorar-lo en la configuració de l’acció pública en l’àmbit de 
l’emprenedoria. 

El CTESC és conscient que algunes de les recomanacions afecten matèries que no són competència de la Gene-
ralitat, si bé considera que aquest fet no és un impediment a l’hora de formular-les, atesa la capacitat del Govern 
de negociar amb altres administracions la possibilitat d’implementar-les, així com atesa la seva capacitat 
d’influència en el desenvolupament de noves iniciatives que incorporin l’esperit de les propostes d’aquest docu-
ment.  

Què entenem per emprenedoria? 

L’Informe es basa en la definició operativa del projecte Global Entrepreneurship Monitor (GEM) segons la qual 
una iniciativa emprenedora és “aquell negoci o activitat empresarial, incloent l’autoocupació, que es posa en mar-
xa en qualsevol sector i que no sobrepassa els 42 mesos de vida”. Aquesta definició es fonamenta en el resultat 
de la iniciativa o actitud emprenedora, sense distingir la forma jurídica que s’adopti, i inclou expressament 
l’autoocupació, opció per la qual es decanten molts emprenedors (individuals i col·lectius) per iniciar una activitat 
al nostre país. 

Cal tenir en compte que en el concepte d’emprenedoria conviuen diversos tipus d’iniciatives empresarials amb un 
impacte econòmic i social molt diferenciat. És important no confondre ni globalitzar realitats molt diferents com 
són les persones que emprenen per oportunitat i les persones que ho fan per necessitat, ja sigui perquè estan a 
l’atur o com a resposta a una modificació de la relació laboral, que esdevé mercantil.  

Així mateix, l’Informe recull la definició de “sentit de la iniciativa i esperit d’empresa” de la Recomanació sobre les 
competències clau per a l’aprenentatge permanent, del Parlament Europeu i el Consell, entesa com aquella “habi-
litat de la persona de transformar les idees en actes”, atesa la seva vinculació amb la concepció del que ha de ser 
l’educació emprenedora, analitzada abastament a l’Informe, i reflex de la importància que atorga el CTESC a la 
formació. 

Aquest concepte es relaciona amb “la creativitat, la innovació, l’assumpció de riscos, així com amb l’habilitat de 
planificar i gestionar projectes per tal d’assolir objectius”. És per tant una competència transversal, independent-
ment que acabi aplicant-se en la creació, consolidació i creixement d’una activitat empresarial pròpia. Aquestes 
habilitats són també bàsiques per a aquell empresari que reinventa el seu negoci per mantenir-lo, perquè trans-
forma les idees en actes. 

Malgrat això, també cal tenir en compte que el concepte d’emprenedor no es pot limitar a ser un sinònim 
d’empresari, sinó que s’ha de reconèixer que les persones que treballen per compte d’altri poden tenir una actitud 
emprenedora. 

El perfil de l’emprenedor a Catalunya 

Tal com s’apunta a l’Informe, el perfil majoritari de l’emprenedor a Catalunya és un home, de 40 anys de mitjana, 
de nacionalitat espanyola, autònom sense assalariats, amb un nivell d’estudis mitjà-alt (educació secundària 
postobligatòria o universitària) i que opera principalment en el sector serveis. Les dades mostren que aquest perfil 
cada vegada és més qualificat: creix el pes dels nous emprenedors amb estudis secundaris postobligatoris i estu-
dis superiors. Alhora, segons les darreres dades del GEM Catalunya 2012 el perfil d’empresa tendeix a ser cada 
vegada més innovador i amb més intensitat tecnològica.  

De la pluralitat de fonts per mesurar l’emprenedoria i tenint en compte les virtuts i mancances de cadascuna 
d’elles, es pot destacar l’indicador que elabora el GEM, atès que permet la comparació internacional en participar 
més de 80 països en aquest projecte. Així, els darrers anys, es detecta un creixement de la iniciativa emprenedo-
ra a Catalunya, amb una taxa d’activitat emprenedora del 7,88% l’any 2013, però encara inferior a la taxa del 
2007, quan fou del 8,39%. D’altra banda, cal destacar que si bé la creació d’empreses és superior als darrers 
anys, també se’n destrueixen més, situació a la que cal prestar atenció i analitzar-ne els motius, fet que ha de re-
percutir en l’acció pública en aquest àmbit.  

És remarcable que malgrat l’actual context socioeconòmic, on destaca l’alt nivell d’atur, l’emprenedoria per opor-
tunitat és superior a la de necessitat, si bé aquesta darrera creix amb força l’any 2011 i 2012. Les dades també re-
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flecteixen que la majoria d’emprenedors no tenen assalariats, i precisament els que sí en tenen davallen de mane-
ra més intensa, fet que comporta una accentuació de l’atomització de l’emprenedoria. Per últim, el CTESC desta-
ca que les dades semblen apuntar una certa millora de la percepció i el reconeixement social de l’empresari. 

Els factors clau que condicionen l’activitat emprenedora 

El primer factor i el més obvi són les mateixes persones emprenedores. Hi ha trets de personalitat, coneixe-
ments i habilitats individuals que afavoreixen la decisió d’emprendre com són la motivació per a l’assoliment d’un 
objectiu, l’autonomia, l’obertura, la propensió al risc, l’autoestima i l’adaptabilitat, entre d’altres. Característiques 
totes elles que s’interrelacionen amb les adquirides en el procés de socialització, on el focus se centra en la influ-
ència de l’entorn i on destaca el paper de la formació, de la família i de les relacions socials properes. 

Un segon factor és la cultura empresarial i emprenedora, o dit d’altra manera, la importància d’un context social 
on les conductes empresarials són estimulades. En aquest punt, els experts confirmen que a Espanya les normes 
socials i culturals no es perceben com a adequades per impulsar l’adquisició de valors emprenedors en la pobla-
ció. Encara està pendent fomentar de forma clara i contundent el prestigi i el reconeixement social de les perso-
nes emprenedores, una menor aversió al risc i al fracàs – que n’eviti l’estigmatització – i, en darrer terme, que 
n’estimuli la creativitat i la innovació.  

Malgrat això, un fet diferencial de la societat catalana ha estat, al llarg dels darrers segles, el seu dinamisme i la 
seva iniciativa emprenedora. Aquesta tradició continua arrelada en molts sectors de la nostra societat i pot tenir 
efectes molt positius estimular-la i expandir-la. 

Tenint en compte aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

1. Cal buscar una nova relació entre l’Administració pública i les empreses, basada en la confiança i la lleialtat i, per 
tant, cal canviar el discurs del control i la sanció pel de l’ajuda i la col·laboració mútua, amb la finalitat de crear una 
cultura favorable a l’emprenedoria i alhora prestar un servei públic de qualitat i adaptat a les necessitats del territo-
ri. 

2. Cal seguir treballant en accions de revaloració de l’emprenedoria entre la ciutadania, per poder atraure i transfor-
mar el talent en idees. 

L’accés al finançament és el tercer factor, un element essencial per a l’activitat emprenedora en totes les etapes. 
Especialment evident és la seva influència en la fase de creació, si bé també pot constituir un obstacle clau a 
l’hora de consolidar i fer créixer les empreses.  

Els recursos econòmics necessaris s’obtenen mitjançant dues vies de finançament: el propi (estalvis o crèdits 
personals, de familiars o d’amics) i l’extern (crèdits oficials o privats de durada limitada i amb pagament 
d’interessos o bé vies alternatives com els àngels inversors o el capital risc en fases més avançades).  

El finançament propi és molt utilitzat en la creació de petites empreses i especialment en els casos 
d’autoocupació. Així, a Catalunya, les persones emprenedores aporten, com a mitjana, dues terceres parts del 
capital necessari per crear un negoci i un 25% s’autofinancen al 100%.  

Quant al finançament extern, en l’actual context de greu crisi econòmica, el sector bancari està actuant de forma 
molt restrictiva en la concessió de crèdits. Independentment de la crisi, la CPAC (Fundació Privada per a la Pro-
moció de l’Autoocupació de Catalunya) constata que el finançament a emprenedors i microempreses no resulta 
atractiu per als bancs, atès que suposa uns costos per transacció molt similars a les operacions de major dimen-
sió i en canvi s’obtenen uns marges de benefici molt petits, a més que els riscos són superiors a les operacions 
amb empreses mitjanes i grans. Així mateix, els seus protocols fan que el procés de valoració de viabilitat dels 
plans d’empresa s’allargui en excés.  

Els sistemes alternatius de finançament poden ser la clau per suplir aquestes restriccions. En aquest línia, 
s’haurien de potenciar altres formes de finançament que en molts casos tenen un clar marge de creixement, com 
són el capital risc, els àngels inversors, la banca ètica, les cooperatives de serveis financers o el crowdfunding.  

Igualment, és molt recomanable que l’Administració aposti per l’establiment de mecanismes de finançament per a 
l’arrencada i creixement de les empreses. L’instrument de la subvenció sembla més idoni en l’àmbit de projectes 
amb un component molt elevat de recerca i innovació, ja que molts cops es converteix en l’única via per al finan-
çament d’aquests tipus de projectes, atès l’alt import de la inversió per concretar-lo. És remarcable l’experiència 
canadenca recollida a l’Informe, el Seed Capital Connexion Program for Young Entrepreneurs, en la que destaca 
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l’oferiment de préstecs personals fins a 15.000 dòlars sense garantia a retornar en condicions beneficioses, entre 
d’altres mesures.  

En aquest context, el CTESC recomana que... 

3. Cal garantir que el finançament arribi a l’economia productiva; per això és necessari construir un sistema català de 
microcrèdits i de microfinances, no només per als inicis d’activitat sinó també per a la consolidació i creixement de 
les activitats econòmiques. 

4. Caldria incentivar la inversió productiva amb estímuls fiscals, molt més favorablement que la inversió financera. 

5. Es considera necessari impulsar una fiscalitat atractiva per als sistemes alternatius de finançament. En aquest 
sentit el CTESC proposa: 

- Incrementar fins als 150.000 euros anuals per inversió en noves empreses sobre la qual aplicar la deducció del 
20% en la quota estatal de l’IRPF que preveu la Llei 14/2013 de suport als emprenedors. 

- Aplicar una deducció per inversions en projectes d’emprenedoria també als projectes de treball autònom. 

- El règim fiscal aplicable als àngels inversors hauria de ser similar al de les societats de capital risc.  

- En l’impost de societats caldria ampliar la deducció per reinversió dels beneficis en la pròpia empresa a altres ti-
pus d’inversió, com ara en l’actiu circulant, atès que d’acord amb la Llei 14/2013 de suport als emprenedors 
aquesta deducció es limita a la inversió a elements nous de l’immobilitzat material o a inversions immobiliàries vin-
culades a l’activitat econòmica.  

6. A la pràctica la capitalització de l’atur ha esdevingut una de les principals fonts per  facilitar el finançament neces-
sari per endegar nous projectes emprenedors. Però amb caràcter general i en el moment de redacció d’aquest In-
forme, la norma estableix una limitació de l’import màxim que s’ha de percebre del 60%, si bé preveu l’ampliació al 
100% per al homes menors de 30 anys i les dones menors de 35 anys. El CTESC considera que, si es justifica 
com inversió necessària per iniciar l’activitat, l’import màxim que caldria percebre hauria de ser del 100% en tots 
els casos. Atesa la manca de competències de la Generalitat en la configuració d’aquest dret, el CTESC proposa 
que es prevegi l’ajuda complementària fins al 100% quan s’hagi capitalitzat la prestació d’atur, tal com es fa al Pa-
ís Basc.  

7. Són encertades les fórmules previstes que permeten compatibilitzar la percepció de la prestació d’atur amb el tre-
ball per compte propi. Per aquest motiu, es considera que l’actual mesura establerta per al col·lectiu de persones 
menors de 30 anys, sense treballadors/ores a càrrec i amb un màxim de 270 dies, caldria fer-la extensiva al con-
junt de persones que desitgin endegar una activitat per compte propi.  

8. La prestació d’ajuts públics ha d’anar molt orientada a resultats, a fi que els recursos públics es destinin amb més 
intensitat a aquells projectes que presenten millors expectatives de creació de riquesa i d’ocupació. 

Un quart factor és el marc regulatori. En aquest sentit té una importància significativa la regulació de la fallida; la 
seguretat, la salut i el medi ambient; la reglamentació dels productes i serveis; el mercat de treball; la seguretat 
social i sanitària; el marc fiscal d’ingressos i d’herències i, finalment, el marc financer i empresarial. A l’Informe 
s’han incorporat dues experiències franceses: d’una banda, el règim jurídic especial de l’autoemprenedor i, de 
l’altra, les cooperatives d’activitat i ocupació.  

No hi ha dubte que el marc regulatori és particularment important a l’inici de l’activitat, atesa que en la seva prime-
ra fase de vida les petites empreses sovint són febles i necessiten suport i protecció per poder competir adequa-
dament en el mercat. La legislació, sovint, es focalitza en les necessitats i els requeriments exigibles a les empre-
ses grans, però no pas en les petites, que són les majoritàries a Catalunya, atès que l’1 de gener del 2013 el 
99,7% de les empreses amb activitat al territori són pimes i d’elles el 54,7% són autònoms sense assalariats 
(Idescat a partir del DIRCE, 2013). Aquesta realitat afavoreix la percepció majoritària dels emprenedors que 
l’Administració és un obstacle i no un suport. 

Per aquests motius el CTESC recomana que... 

9. Tot i algunes millores implementades, cal abaratir els costos que suposa iniciar una activitat econòmica. En aquest 
sentit, el CTESC proposa: 

- Activar una exempció d’impostos durant el primer any d’activitat.  

- Establir bonificacions a les quotes de la Seguretat Social dels emprenedors fins que disposin d’uns ingressos mí-
nims.  
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- Establir una moratòria dels dos primers anys de les llicències municipals, en la línia del tractament que rep 
l’autoemprenedor a l’Estat francès.  

10. Dissenyar un nou sistema de cotització a la Seguretat Social per a treballadors autònoms que siguin persones fí-
siques com també per a cooperatives, que impliqui cotitzar en funció dels guanys reals de l’activitat econòmica 
desenvolupada. 

11. Cal agilitar el desenvolupament reglamentari de la cotització a temps parcial del RETA. 

12. Tot i que la mesura prevista en la Llei 14/2013 de suport a l’emprenedor sobre el règim especial d’IVA de caixa pot 
resultar positiva, el CTESC tem que la seva complexitat faci que molt poques empreses optin per aquesta via i per 
tant el seu recorregut sigui mínim. Conseqüentment, cal treballar per buscar noves fórmules més eficients per tal 
que la gestió de l’IVA no impliqui una càrrega econòmica i de gestió excessiva per als emprenedors.  

13. Per tal de facilitar el compliment del marc legal i regulatori, cal que l’Administració estableixi mecanismes per fer-lo 
més accessible i comprensible.  

14. Cal legislar o, en el seu defecte, adaptar la normativa en funció de la gran majoria del teixit empresarial dels país: 
pimes, microempreses i autònoms. Així, cal facilitar els processos participatius de les microempreses i pimes a 
l’hora de revisar la normativa que els afecta. En aquesta línia, es podria prendre nota de les mesures de la Small 
Business Act que preveu el principi think small first.  

15. Cal introduir mecanismes de protecció social per tal de facilitar la transició de les persones treballadores cap a 
l’emprenedoria, atès que l’actual marc de protecció social, a diferència d’altres models com l’austríac, no incentiva 
prou aquestes transicions.  

16. L’emprenedoria social no només ha de ser objecte de la política de suport a l’emprenedoria general, sinó que cal 
establir un marc legal específic per als projectes col·lectius que tinguin aquesta finalitat social per tal de facilitar la 
seva activitat. 

I per últim, com a cinquè factor, cal tenir en compte les condicions del mercat i del marc tecnològic i innova-
dor. Aquí es remarquen elements com el desenvolupament econòmic, la globalització de l’activitat emprenedora i 
el marc tecnològic i innovador.  

És important recordar que la innovació és necessària en tots els projectes, no exclusivament en els tecnològics, 
però malauradament, no és comú trobar-la en molts dels projectes d’emprenedoria que s’enceten al nostre país. 

Tot i això, Catalunya està dotada d’estructures empresarials i de generació de coneixement (universitats, parcs 
tecnològics, centres de recerca) de primer ordre que haurien d’afavorir la transferència tecnològica i l’aparició 
d’iniciatives emprenedores en sectors d’elevat valor afegit.  

La internacionalització és una de les estratègies clau per afavorir la consolidació de bona part de les empreses. 
En el cas de projectes molt orientats al mercat local o que treballen amb productes de proximitat, la internaciona-
lització s’ha d’entendre com una manera de potenciar la innovació i la creativitat amb el coneixement d’altres ex-
periències.  

En aquest àmbit el CTESC recomana que... 

17. Cal impulsar encara més la tercera missió de la universitat; és a dir, la transferència de tecnologia i coneixement a 
l’entorn econòmic i social. Concretament, s’haurien d’explotar els marges de millora localitzats en les modalitats de 
transferència science push: la cobertura econòmica de les oficines de transferència durant la fase de “prova de 
concepte”, el pas del coneixement a la propietat industrial, la generació de patents i la disponibilitat de capital-risc 
per al creixement de les spin-off.  

18. Cal promoure el contacte entre les universitats i les empreses (sobretot les micro, les petites i les mitjanes) per fa-
cilitar un millor encaix entre les necessitats del sector productiu, la realitat del territori i l’activitat i la recerca univer-
sitària, tant en l’àmbit de la formació dels professionals com en la transferència de coneixement. 

El procés d’emprendre 

El procés d’emprendre s’entén com el pas de la idea a la producció del bé o servei previst en el projecte. 
L’Informe diferencia en aquest procés tres etapes diferenciades: 

a) La gestació de la idea i del projecte, etapa incipient del cicle, que comprèn la percepció de les oportunitats 
de negoci i la motivació per emprendre.  
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b) La creació del projecte emprenedor. La transformació de la idea en actes està marcada per diverses fites, 
essent les més rellevants l’elecció de la forma jurídica; l’obtenció de recursos financers; la composició de 
l’equip humà; l’elaboració del pla d’empresa i la tramitació i gestió de l’inici de l’activitat.  

A Espanya el nombre de tràmits i obligacions que han de complir les persones emprenedores, bé sigui a l’inici 
de l’activitat o al llarg del seu exercici, és molt elevat. A l’informe Doing Business 2014 de l’OCDE, de les 189 
economies analitzades, Espanya ocupa la posició 52 de les economies segons la facilitat per endegar nego-
cis, lluny de països com Singapur, Hong Kong, Nova Zelanda, Estats Units o Dinamarca que ocupen els cinc 
primers llocs del rànquing. Precisament, en l’àrea específica d’obertura d’empreses, Espanya es troba a la 
cua del rànquing, en la posició 142.  

Hi ha evidències empíriques que mostren que el nombre de procediments exigits per iniciar els projectes te-
nen un impacte negatiu sobre la creació de noves empreses. 

La constitució d’empreses està afectada pels tràmits que cal realitzar amb les tres administracions (estatal, 
autonòmica i local), fet que comporta que els terminis es puguin allargar i que els criteris entre elles puguin 
ser dispars. Els darrers anys els diferents governs han promogut programes per reduir aquests tràmits, però 
tot i així segueix sent necessari un avenç en la simplificació administrativa entesa de forma integral i des del 
conjunt de les administracions públiques.  

En l’Informe es destaca que el temps necessari per obtenir la llicència municipal d’obertura de locals endarre-
reix l’inici de l’activitat econòmica i genera un greuge econòmic significatiu, ateses les despeses fixes que te-
nen lloc amb independència de la data d’obertura del local. De tota manera, cal dir que s’ha intentat solucio-
nar aquesta problemàtica específica amb la regulació de l’anomenada “llicència exprés”. 

Tampoc es pot obviar que s’ha millorat el conjunt del procés, ja que actualment es disposa de múltiples ser-
veis d’assessorament, de l’ajuda dels punts d’atenció a l’emprenedoria (PAE) en la tramitació i gestió de la 
documentació, i és habitual obtenir l’alta com autònom en 24 hores malgrat que la constitució jurídica es pot 
perllongar una mitjana de 15 dies, atesa la necessitat d’inscriure’s en el Registre Mercantil. 

D’altra banda, en l’Informe es destaca la importància d’elaborar el pla d’empresa, que marcarà en gran mesu-
ra l’èxit del projecte. I també s’ha fet especial esment de l’equip humà, condicionat especialment pel context 
actual de canvis en les tendències tecnològiques i de mercat. És precisament per això que cal que hi hagi un 
equip -sempre que no sigui una iniciativa d’autoocupació- ben estructurat i multidisciplinar perquè realment 
sigui competitiu. 

En aquest àmbit el CTESC fa les següents recomanacions: 

19. Quant a la tramitació d’inici d’activitat a l’àmbit local, es recomana harmonitzar i agilitzar els tràmits perquè les lli-
cències municipals no suposin una despesa excessiva quan encara no s’han generat ingressos i un endarreriment 
innecessari en l’obertura del negoci. 

20. D’altra banda, cal accelerar el procés de simplificació administrativa en la normativa sectorial, tant d’àmbit auto-
nòmic com local, substituint el règim d’autorització i llicència administrativa pel de declaració responsable i comu-
nicació prèvia en els casos en què sigui possible de conformitat amb la regulació general d’aquests sistemes, pre-
veient els mecanismes de verificació i inspecció necessaris. 

21. Cal apostar per una veritable finestreta única i un únic expedient per iniciativa, que servís per a tot el cicle de vida 
del projecte, tal com té previst la Finestreta Única Empresarial (FUE).  

22. La finestreta única, a més de ser virtual i/o de poder rebre visites presencials, ha d’incorporar un servei telefònic 
tipus 012 per poder atendre consultes puntuals de les persones emprenedores i empresàries. 

23. Cal seguir impulsant la tasca de les incubadores que faciliten considerablement l’impuls de nous projectes.  

24. Cal incentivar el paper de les empreses consolidades en el suport a les noves iniciatives empresarials establint 
programes d’incubació, acceleració o inversió com a complement a la seva estratègia corporativa. 

25. Quant a la configuració de l’equip humà, es valoren positivament les mesures que faciliten l’entrada i la perma-
nència a Espanya de professionals altament qualificats provinents de països que no formen part de la UE, tal i 
com preveu la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Tot i així, es detecta a la 
norma una certa indeterminació en els criteris d’accés i, per aquest motiu, el CTESC considera que caldria concre-
tar clarament els supòsits.  



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

208 

c) La consolidació empresarial es produeix quan el projecte adquireix solidesa i estabilitat. Val a dir que hi ha 
un seguit de factors que influeixen positivament en la consolidació o èxit empresarial: aplicar una política de 
control de costos; partir d’una mida més gran a l’inici; tenir una distribució no igualitària de la propietat; la pre-
sència més elevada de dones en l’equip de treball; aprofitar l’experiència prèvia de les persones que ende-
guen el projecte; emprendre per oportunitat i no per necessitat i desenvolupar models de negoci basats en la 
innovació i els recursos humans més que en el preu.  

La recerca confirma que és més difícil fer créixer una empresa que crear-la. Així, moltes empreses no arriben 
a l’etapa de consolidació i els projectes fracassen. La importància del fracàs en el procés emprenedor es 
constata en l’Informe GEM Catalunya 2012, en el qual s’indica que més del 60% dels les persones emprene-
dores que van endegar projectes entre 2009 i 2011 no han aconseguit sobreviure. Els motius que més se ci-
ten són la manca de rendibilitat del negoci i les dificultats de finançament.  

En l’àmbit econòmic, entre les conseqüències immediates del fracàs empresarial es troba l’entrada en el pro-
cediment d’insolvència definitiva, un procés amb moltes càrregues negatives i que sovint acaba amb la liqui-
dació empresarial, afectant de manera molt considerable el patrimoni present i futur de la persona emprene-
dora i del seu entorn familiar.  

En aquest sentit, destaca el procediment de bankruptcy (concurs de creditors) britànic, procediment que, si la 
situació no és fraudulenta, es pot allargar com a màxim un any, transcorregut el qual es produeix el dischar-
ge, que allibera a la persona concursada de la majoria dels deutes contrets. La situació de discharge permet 
demanar diners en préstec o exercir una activitat empresarial sense les restriccions pròpies de la situació de 
bankruptcy. També caldria analitzar el procediment concursal previst en el Chapter 11 de la Llei de fallides 
dels EEUU (Chapter 11 of Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act), que facilita la reorga-
nització de les empreses de tal forma que no necessàriament s’han de dissoldre o desaparèixer.  

Entre les repercussions personals derivades de l’abandonament i/o el tancament dels negocis empresarials 
cal destacar les dificultats de reinserció laboral de les persones exemprenedores, que l’Informe situa al voltant 
del 25% del total de les persones que han fracassat. En el mercat laboral, el fet d’haver estat un emprenedor 
no es veu com una habilitat atractiva o amb valor afegit sinó que, per contra, es valora negativament, sobre 
tot si el projecte ha fracassat. Així, tal i com conclou Informe GEM Catalunya 2012 “l’activitat emprenedora 
representa per a molts una via sense sortida al mercat, la qual cosa els obliga en certa forma a entrar en pro-
cessos d’espiral emprenedora (reiteració emprenedora) o a la inactivitat laboral”.  

Altrament, l’estigmatització del fracàs i la impossibilitat generalitzada d’alliberar-se del passiu del deutor pro-
voquen que reemprende no sigui una tasca fàcil, malgrat que haver fracassat facilita una major probabilitat 
d’èxit davant d’una nova experiència emprenedora.  

Per totes aquestes raons, en el nostre entorn, el cost global del fracàs empresarial és summament elevat i, en 
conseqüència, també és molt alt el grau de responsabilitat que assumeixen les persones emprenedores.  

Tenint en compte aquestes consideracions, el CTESC recomana que... 

26. Cal millorar la cooperació i la creació de sinèrgies entre les noves empreses creades centrades en l’autoocupació 
(ja sigui individual com col·lectiva), per tal de garantir-ne la seva viabilitat i el seu creixement a llarg termini.  

27. Cal potenciar el paper de les acceleradores, atès que aquestes faciliten les passes necessàries per fer un salt cap 
al creixement i la internacionalització de les iniciatives emprenedores consolidades o en procés de consolidació.  

28. Cal combatre la percepció social negativa del fracàs en l’activitat empresarial, que llastra la figura de l’emprenedor 
i de l’empresari. Cal posar en valor l’aprenentatge adquirit a partir de l’experiència, així com el coneixement que es 
deriva de l’anàlisi del propi fracàs i de la recerca de possibles solucions per superar la fallida.  

29. Cal buscar estratègies per protegir a l’emprenedor d’un possible fracàs. Mesures que teòricament busquen aques-
ta finalitat com la de l’emprenedor de responsabilitat limitada de la Llei 14/2003 de suport als emprenedors són 
poc eficients, ja que com indica el CES espanyol, els emprenedors individuals es veuen obligats a utilitzar sovint el 
seu habitatge habitual com a garantia dels crèdits quan inicien l’activitat i per tant aquesta figura legal no els pro-
tegeix. S’ha d’avançar en la separació definitiva del patrimoni personal i familiar del professional, bàsicament en el 
cas del treball autònom i de la microempresa.  

30. Cal garantir el compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  

31. Cal regular la compensació del pagament dels deutes de les empreses amb l’Administració autonòmica amb els 
crèdits que aquestes puguin tenir reconeguts en actes administratius, ja siguin d’origen tributari o no, de manera 
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similar a altres comunitats autònomes, com ara la Comunitat Valenciana, La Rioja o Múrcia. Aquesta compensació 
es podria fer mitjançant un “compte corrent tributari” tal com proposa el Consell Assessor per a la Reactivació 
Econòmica i el Creixement (CAREC).  

32. Es proposa que en la mesura del possible s’avanci decididament cap a un procediment en cas d’insolvència que 
s’equipari al procediment de bankruptcy del Regne Unit descrit a l’Informe, per fer més senzilles les segones opor-
tunitats. 

33. S’han de desenvolupar i potenciar polítiques d’ocupació i instruments que facilitin la transmissió d’empreses com a 
un tipus d’emprenedoria que garanteix la continuació d’una activitat econòmica ja existent, facilitant el procés de 
cessió de la propietat d’una empresa entre cedents i emprenedors. En aquest sentit, es considera que caldria 
promoure un marc favorable per a la reempresa: forma jurídica pròpia, incentius i exoneracions fiscals. 

34. En aquest sentit, caldria fomentar iniciatives dirigides a donar segones oportunitats i/o reorientar tant les persones 
que han emprès i han fracassat per raons externes com les idees de negoci que no han tingut èxit per raons inter-
nes.  

35. Caldria elaborar programes de reinserció professional destinats als emprenedors que han viscut una fallida em-
presarial, com va ser el Programa “Reinicia’t”, a la vegada que es recomana estudiar la figura del “reemprenedor”, 
recentment regulada a Múrcia. 

36.  Per tal de facilitar la possibilitat de reemprendre, caldria resoldre situacions de manca d’accés als drets i prestaci-
ons socials pel fet de tenir deutes amb la Seguretat Social, tot i pagar les noves quotes en cas d’estar d’alta de 
nou. 

 

L’educació emprenedora 

Si es vol potenciar la iniciativa emprenedora en la nostra societat, no hi ha dubte que un dels elements cabdals és 
el procés educatiu. 

Cada vegada més es reconeixen els avantatges individuals, socials i econòmics que es deriven de les definicions 
“àmplies” sobre l’educació emprenedora relacionades amb la capacitació de les persones per transformar les ide-
es en accions. 

Així, es tendeix a diferenciar entre les competències emprenedores (iniciativa personal, proactivitat, autonomia, 
tenacitat, proactivitat, innovació, treball en equip, tolerància al risc, comunicació, etc.) i els coneixements tècnics 
necessaris per a l’inici i la pràctica de l’activitat emprenedora (economia, finances, gestió i planificació, mercat de 
treball, món dels negocis, marc regulatori, etc.).  

Pel que fa a les competències emprenedores, una bona part es poden educar i entrenar transversalment a tot 
l’alumnat. Com s’indica en l’Informe, consisteix a educar en la “pedagogia de la possibilitat”. La participació de 
l’alumnat en espais d’educació informal o en el món de l’associacionisme juvenil també pot fomentar el desenvo-
lupament de la cultura emprenedora, atesa la importància que tenen, per exemple, el treball en equip i la planifi-
cació d’activitats en aquests entorns.  

Quant als coneixements tècnics, es poden ensenyar dins d’esquemes optatius, en funció dels interessos perso-
nals i professionals de l’alumnat.  

De tota manera, l’educació emprenedora es desenvolupa actualment en gran mesura “de baix a dalt”, sobre la 
base de la iniciativa del professorat i els centres educatius. Per tant, és fonamental entendre els centres escolars, 
la comunitat educativa, la comunitat local i els agents interessats en l’àmbit català, estatal i europeu com a parts 
interrelacionades d’un mateix sistema. L’emprenedoria s’ha d’abordar com una característica intrínseca i estructu-
ral del centre escolar de manera que tot l’alumnat tingui les mateixes oportunitats per desenvolupar competències 
emprenedores. 

En aquest sistema, el professorat és l’agent fonamental de canvi, però ha de fer front a dos reptes generals que 
tenen a veure, d’una banda, amb el pes poc important que té la formació específica en emprenedoria en els pro-
grames de formació inicial o contínua, i de l’altra, amb la manca d’experiència directa i real. Tot plegat fa que el 
professorat, en el moment d’educar en emprenedoria, sovint faci de mer transmissor conceptual.  
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L’ús per part del professorat de metodologies d’ensenyament actives i participatives (learning by doing), orienta-
des a la creació d’iniciatives emprenedores, l’aprenentatge servei o l’associacionisme podrien facilitar la transició 
del marc conceptual a l’experiència pràctica, vital per educar de manera integral en l’àmbit de l’emprenedoria. 

Tal com es recull a l’Informe, a Catalunya ja s’estan desenvolupant experiències transversals en educació empre-
nedora com el Pla Catalunya, escola d’emprenedors, i experiències específiques com l’assignatura optativa 
d’orientació professional i iniciativa emprenedora a 3r d’ESO. També són remarcables la posada en marxa d’altres 
projectes específics com el Programa pilot Start-Up School, i d’organitzacions com la Fundació Escola 
d’Emprenedoria, que permeten aproximar la realitat de l’emprenedoria al sistema educatiu.   

Tenint en compte aquestes reflexions, el CTESC recomana que... 

37. S’ha de millorar la incorporació de l’educació emprenedora en el sistema educatiu de manera transversal, tant en 
el currículum com en el projecte educatiu de centre.  

38. En els nivells de primària i de secundària obligatòria, l’educació emprenedora s’ha de focalitzar en el desenvolu-
pament de determinats valors com la responsabilitat i l’esforç, així com en l’entrenament de les competències lli-
gades a la resolució personal dels problemes quotidians, la comunicació (p.e. parlar en públic) i el treball en equip. 

39. En els nivells educatius postobligatoris (batxillerat, formació professional i universitat), l’educació emprenedora 
s’ha de desenvolupar sota esquemes d’optativitat i, a la vegada, ha de preveure la constitució d’equips de profes-
sionals orientats a fer emergir les iniciatives emprenedores de l’alumnat sobre la base de tres pilars: els coneixe-
ments, la comercialització i la gestió.  

40. Cal dotar el sistema educatiu de recursos suficients per conèixer a fons les capacitats, les habilitats, els interessos 
i la personalitat de cada alumne a fi d’adaptar els mètodes d’ensenyament i establir els objectius que permetin el 
desenvolupament màxim de les seves potencialitats. Un alumne orientat, dotat d’un projecte, té més possibilitats 
d’assolir els seus reptes.  

41. Cal potenciar estratègies de col·laboració entre el sistema educatiu i el món de l’empresa (associacions empresa-
rials, inversors privats, etc.) per facilitar el coneixement de projectes emprenedors pràctics i reals, així com pro-
moure les pràctiques formatives del professorat i l’alumnat en aquests entorns. 

42. Cal millorar la sensibilització i l’educació emprenedora a la formació inicial i contínua del professorat, a través de la 
transmissió de continguts específics i de l’accés a experiències transformadores. 

43. Cal que el professorat compti amb la participació i el suport de professionals amb l’objectiu de facilitar la planifica-
ció i la implementació de l’educació emprenedora.  

44. Cal promoure la cultura emprenedora en les polítiques actives d’ocupació (PAO). 

45. Cal continuar fomentant la programació d’accions formatives per a persones emprenedores en el marc de la quali-
ficació professional “Creació i gestió de microempreses”.  

46. Cal prioritzar l’educació emprenedora en l’oferta formativa del SOC adreçada a les persones en situació d’atur. 

Polítiques d’emprenedoria 

El foment i suport de l’emprenedoria ha rebut l’atenció en els últims anys tant del sector públic com del privat i, en 
alguns casos, s’ha vist com la solució als problemes socioeconòmics del país. Com a conseqüència, excloent al-
gunes iniciatives amb una sòlida i llarga tradició, en general s’observa una gran atomització i una oferta molt ge-
neralista dels serveis per a l’emprenedoria, que no beneficia l’atenció als usuaris i que provoca duplicitats i inefici-
ències.  

Les mesures de suport a l’emprenedoria es concentren en les fases inicials i desatenen les de consolidació i crei-
xement, malgrat que són un dels punts dèbils del procés d’emprendre a Catalunya. El flux net empresarial compa-
ra la proporció d’empreses que han iniciat les operacions l’últim any amb les que han tancat i extreu, per tant, el 
nombre d’empreses que es creen per cada una que desapareix. L’Informe GEM de Catalunya 2012 mostra un flux 
net empresarial de l’1,04, és a dir, per cada empresa que neix al 2012, se’n mor una altra. En la demarcació de 
Barcelona les dades són més crítiques ja que la creació d’empreses no compensa les que han tancat el negoci 
l’últim any. En aquest sentit, és urgent reduir la mortalitat de projectes emprenedors a Catalunya i posar l’accent 
en aquesta qüestió més que en el nombre d’iniciatives que s’inicien i desapareixen al poc temps. 
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Alhora, les mesures de foment de la cultura emprenedora han tingut menys pes que les destinades a les persones 
que ja han pres la decisió de crear una empresa, situació que no acaba de correspondre’s amb la realitat de Cata-
lunya, amb una cultura emprenedora dèbil. 

En aquest context, per guanyar eficàcia i millorar els resultats, és important que els serveis adreçats a les perso-
nes emprenedores s’adaptin al procés d’emprendre i que actuïn com a elements facilitadors i vertebradors 
d’aquest procés. Així, en els primers moments de l’activitat emprenedora determinats serveis són fonamentals, 
com ara la informació, que ha d’esdevenir un recurs fàcil i orientador sobre els ajuts, la legislació aplicable, les 
fonts de finançament possibles, els serveis disponibles i tots els recursos que poden jugar un paper determinant 
per tirar endavant les iniciatives. 

En segon lloc, és cabdal l’assessorament especialitzat per sectors en l’elaboració de plans d’empresa, així com 
l’avaluació dels projectes i dels seus impulsors, amb la finalitat de conèixer-ne d’antuvi la viabilitat, les fortaleses i 
les debilitats tant dels projectes com de les persones que els lideren, i proporcionar així una orientació més ade-
quada. La formació relacionada amb les àrees de gestió i de comercialització enfocades al propi negoci és fona-
mental. 

Al llarg de tot el procés és clau l’acompanyament, tant en el desenvolupament del negoci com en l’àmbit personal, 
per afrontar la pressió i implementar les conductes més adequades per a la posada en marxa de l’activitat. No es 
pot oblidar el networking, com a forma de connectar persones amb perfils complementaris per poder formar equip 
i/o tirar endavant projectes.  

Per últim, cal prestar suport en la tramitació administrativa per ajudar a l’acompliment dels requeriments legals, fi-
nancers, etc. 

Pel que fa als destinataris de les mesures públiques, cal tenir en compte que determinats col·lectius, com ara les 
dones, els joves, les persones de més edat o les d’origen immigratori, han estat objecte d’un tractament específic 
per part de les institucions públiques en el desenvolupament de les polítiques d’emprenedoria. Aquest tractament 
diferenciat es basa en dos fets: en primer lloc, en què són col·lectius amb una menor participació en el mercat de 
treball i que per tant, la seva integració tindria efectes positius tant en termes personals com agregats pel creixe-
ment econòmic i de l’ocupació; i en segon lloc, pel fet que tenen un menor accés a l’emprenedoria per diversos 
motius i que de corregir-los, augmentaria la seva propensió a emprendre, fet que alhora comportaria que 
s’integressin al mercat de treball, amb un seguit d’efectes positius tant a nivell personal com agregat. Aquesta di-
versitat d’iniciatives ha de tenir-se present en les polítiques que es puguin dur a terme en aquest àmbit.  

D’acord amb aquestes reflexions, el CTESC recomana que... 

47. Cal un Pacte entre els actors de la cadena de valor de l’emprenedoria: els agents socials, el món educatiu, les 
administracions públiques, tant pel que fa a l’àmbit regulatori com el de suport als emprenedors, el sector financer, 
el tercer sector...  

48. Cal una política d’emprenedoria del Govern de la Generalitat amb un lideratge clar, amb objectius i indicadors qua-
litatius i quantitatius. 

49. S’ha de fomentar l’emprenedoria amb responsabilitat per evitar les conseqüències no desitjades d’animar indis-
criminadament tothom a llançar-se a emprendre, atès que pot tenir conseqüències imprevisibles i gens positives a 
mitjà i llarg termini. Aquesta cautela és especialment necessària en els casos de les persones que emprenen des 
d’una situació d’atur i capitalitzen la prestació a la qual tenen dret. En aquest sentit, cal recordar que emprendre 
no és sempre la única opció i per tant, cal no estigmatitzar les persones que no prenen aquesta decisió. 

50. Alhora, s’han de prioritzar els sectors amb més gran potencial de creixement de l’economia catalana i cap a 
l’exterior, així com aquells on es detecten nous nínxols de mercat, amb mesures com ara l’alineació dels instru-
ments de finançament cap a aquests sectors. És tasca del Govern de la Generalitat definir aquests sectors eco-
nòmicament estratègics i aquells que estan sobredimensionats o necessiten una reestructuració per millorar la se-
va competitivitat. Un bon instrument en aquest sentit és el RIS3CAT, sobre l’Estratègia d’especialització intel·ligent 
de Catalunya, en el context de l’Estratègia Europa 2020. 

51. Cal ordenar tots els agents públics i privats que realitzen accions en l’etapa de creació d’empreses i cal garantir la 
seva actuació coordinada, per evitar duplicitats i cobrir mancances, tot garantint una adequada cobertura del terri-
tori amb la finalitat de prestar un servei pròxim i especialitzat. L’articulació d’aquests agents ha de tenir en compte 
els següents trets: garantir una certa continuïtat d’aquells programes que presentin bon resultats, assignació de 
recursos segons el volum de feina feta i de resultats assolits i establiment de mecanismes de transferència de co-
neixement i bones pràctiques. Així mateix, s’hauria de garantir l’accés al coneixement especialitzat dels diversos 
sectors productius. 

52. Cal desenvolupar i difondre una cartera de serveis a l’emprenedoria i el treball autònom, en la que s’inclogués, en-
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tre d’altres, els recursos d’informació i acompanyament, els serveis de suport per reemprendre, els serveis 
d’incubadores i acceleradores, els recursos formatius, els incentius fiscals, els serveis de suport al finançament, 
etc.  

53. Cal racionalitzar les polítiques de suport a l’emprenedoria i dedicar més recursos i serveis al manteniment i la con-
solidació de l’activitat.  

54. Cal invertir més recursos en instruments d’assessorament i acompanyament a l’activitat emprenedora. 

55. La configuració de les diferents mesures s’ha d’adaptar als diversos perfils d’emprenedors, atès que no existeix un 
perfil únic. 

56. Les polítiques d’emprenedoria haurien d’unificar el criteri per determinar-ne l’accés en funció de l’antiguitat de 
l’activitat. 

57. Cal avaluar l’impacte de les mesures de suport a l’emprenedoria finançades per les administracions públiques, a 
partir d’uns objectius prèviament definits. 

58. És necessari disposar per a Catalunya dels indicadors del Programa d’emprenedoria de l’OCDE (PIE) per tal de 
conèixer i comparar l’evolució de l’emprenedoria al nostre territori. 
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8. ANNEXOS 

8.1. Annex 1: definicions legals d’emprenedoria i d’emprenedor 

TAULA 32.   Definicions legals d’emprenedoria i d’emprenedor 

Ens emissor  Títol de la norma Definicions 

Govern central Llei 14/2013, de 27 de se-
tembre, de suport als em-
prenedors i la seva inter-

nacionalització. BOE núm. 

233, de 28.09.2013. 

Emprenedor: “aquelles persones, independentment de la seva 
condició de persona física o jurídica, que desenvolupin una activi-
tat econòmica empresarial o professional, en els termes establerts 
per aquesta Llei.” 

Castella-La Manxa Llei 15/2011, de 15 de 
desembre, d’emprenedors, 

autònoms i pimes. BOE 

núm. 74, de 27.03.2012. 

Emprenedor: “persona física que està fent els tràmits previs per 
desenvolupar una activitat econòmica, ja sigui com a treballador 
autònom, ja sigui com a petita o mitjana empresa, a la qual 
s’incorpora com a soci, i el domicili fiscal i l’activitat de la qual va-
gin a radicar a Castella-La Manxa.” 

8.1.1.   Assimilats al concepte d’emprenedor: “aquell que complint la defi-
nició general estigui constituït o donat d’alta a la Seguretat Social 
(segons correspongui) menys de 24 mesos, sempre que no sigui 
continuació o ampliació d’una activitat anterior”. Es preveu ampliar 
per reglament el nombre dels supòsits d’assimilats. 

8.1.2.   Excepcions: a) en cas de societats unipersonals: aquells socis que 
ja siguin socis únics d’altres societats unipersonals; b) no podran 
ser beneficiaris de les mesures previstes per la Llei, les persones 
físiques o jurídiques que malgrat complir les condicions previstes, 
estiguin incurses en alguna de les prohibicions o incompatibilitats 
previstes en la legislació vigent. 

Illes Balears Llei 2/2012, de 4 d’abril, de 
suport als emprenedors i 
les emprenedores i la mi-
cro, petita i mitjana empre-

sa. BOE núm. 105, de 

02.05.2012. 

Emprenedor: “persones físiques o jurídiques que iniciïn o hagin 
iniciat, en un temps no superior a dos anys, una activitat econòmi-
ca en el territori de les Illes Balears, amb domicili a les Illes Bale-
ars, i sempre que no puguin ser considerades una “empresa mitja-
na”, tenint en compte la definició de pime establerta en l’àmbit eu-
ropeu (annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió 
Europea). 

8.1.3.   Activitat econòmica: “qualsevol activitat de caràcter empresarial, 
sempre que suposi l’ordenació per compte propi dels mitjans de 
producció, els recursos humans o ambdós, amb la finalitat 
d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis”. 
“L’activitat econòmica ha de tenir com a objectiu obtenir un benefi-
ci econòmic, independentment que aquest es pugui reinvertir o re-
partir entre les persones integrants de l’organització.” 

Comunitat Valen-
ciana 

Llei 2/2012, de 14 de juny, 
de mesures urgents de su-
port a la iniciativa empresa-
rial i als emprenedors, mi-

Emprenedors: “persones físiques que dins la Comunitat Valencia-
na estiguin fent tràmits previs per poder desenvolupar un activitat 
econòmica, ja sigui com a treballador autònom, cooperativista, so-
ci d’una petita o mitjana empresa, societat laboral o a través de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/02/pdfs/BOE-A-2012-5844.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/02/pdfs/BOE-A-2012-5844.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/02/pdfs/BOE-A-2012-5844.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/02/pdfs/BOE-A-2012-5844.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/02/pdfs/BOE-A-2012-5844.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9062.pdf
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croempreses i petites i mit-
janes empreses de la Co-

munitat Valenciana. BOE 

núm. 161, de 06.07.2012. 

qualsevol forma mercantil admesa en dret, que tinguin el seu do-
micili fiscal dins la Comunitat Valenciana i sempre que el número 
de socis no sigui superior a cinc”. 

8.1.4.   Inclou en la definició d’emprenedor: “societats mercantils, treballa-
dors autònoms i altres formes societàries que ja estiguin constituï-
des o donades d’alta a la Seguretat Social, segons correspongui, 
menys de 24 mesos, sempre que no sigui continuació o ampliació 
d’un activitat anterior”. 

8.1.5.   Jove emprenedor: emprenedors (segons la definició anterior) me-
nors de 35 anys. 

8.1.6.   Jove empresa innovadora: “empresa d’antiguitat inferior a 6 anys i 
que compleixi els següents requisits: que pugui demostrar, mitjan-
çant un avaluació feta per un expert extern, en particular sobre la 
base d’un pla de negocis, que desenvoluparà, en un futur previsi-
ble, productes, serveis o processos tecnològicament innovadors o 
substancialment millorats respecte a l’estat tecnològic actual del 
sector corresponent i que comportin riscos tecnològics o industri-
als, o que hagi realitzat unes despeses en investigació, desenvo-
lupament i innovació tecnològica que representin com a mínim el 
15% de les despeses totals de l’empresa durant els dos exercicis 
anteriors, o en l’exercici anterior quan es tracti d’empreses de 
menys de dos anys”. 

8.1.7.   Excepcions: a) societats unipersonals o treballadors autònoms que 
siguin socis únics d’una altra empresa unipersonal o que estiguin 
donats d’alta en el RETA més de 24 mesos; b) societats a les 
quals s’aplica el règim de societats patrimonials; c) persona física 
o jurídica que, malgrat complir les condicions previstes, estiguin 
incurses en alguna de les prohibicions o incompatibilitats previstes 
en la legislació vigent. 

País Basc Llei 16/2012, de 28 de juny, 
de suport a les persones 
emprenedores i a la petita 

empresa del País Basc. 
BOE núm. 172, de 
19.07.2012. 

Activitat emprenedora: “procés mitjançant el qual una persona físi-
ca, una nova empresa o una empresa ja existent en el mercat ini-
cia una nova activitat productiva”. 

8.1.8.   Persona emprenedora: “a) persones físiques que, dins la Comuni-
tat Autònoma del País Basc, estan fent els tràmits previs per poder 
desenvolupar una activitat econòmica, amb independència de la 
seva forma jurídica; b) o bé exerceixin alguna activitat com a autò-
noms o autònomes, cooperativistes, socis o sòcies de microem-
preses, petites i mitjanes empreses, societats laborals o a través 
de qualsevol altra fórmula mercantil, i tinguin el seu domicili fiscal 
a la Comunitat Autònoma del País Basc”. 

8.1.9.   Inclou en la definició de persona emprenedora: “persones que 
mantenen i desenvolupen un compromís ètic permanent en la se-
va actuació, reflectit, entre altres aspectes, en la vinculació al terri-
tori i en el compromís de manteniment de l’activitat”. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9666.pdf
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8.1.10.   Microempreses: definició de la Recomanació 2003/361/CE. 

Comunitat Foral 
de Navarra 

Llei foral 12/2013, de 12 de 
març, de suport als empre-
nedors i als treball autònom 

a Navarra. BOE núm. 83, 

de 06.04.2013. 

Emprenedors: “tota persona física que estigui fent els tràmits pre-
vis per poder desenvolupar una activitat econòmica, ja sigui com a 
treballador autònom, cooperativista o a través d’una societat labo-
ral o qualsevol altra formula mercantil admesa en Dret, que tingui 
residència i domicili fiscal dins la Comunitat Foral de Navarra i 
sempre que no superi els paràmetres de microempresa.” 

8.1.11.   Inclou en la definició d’emprenedors: “els socis no inversors de les 
entitats definides com emprenedores en la disposició addicional 
44a del Text refós de la Llei foral de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, reguladora del règim fiscal de les persones o 
entitats qualificades com a emprenedores i de qui inverteixi en 
elles.” 

8.1.12.   Treballador autònom: “persona física, amb residència i domicili fis-
cal a la Comunitat Foral de Navarra, que faci de forma habitual, 
personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i 
organització d’una altra persona, una activitat econòmica o profes-
sional a títol lucratiu, ocupi o no treballadors per compte aliè, 
d’acord amb allò establert a l’article 1 de la Llei 7/2007, d’11 de ju-
liol, de l’Estatut del treball autònom.” 

8.1.13.   Microempreses: definició de la Recomanació 2003/361/CE. 

Castella i Lleó  Llei 5/2013, de 19 de juny, 
d’estímul a la creació 
d’empreses a Castella i 

Lleó. BOE núm. 168, de 

15.07.2013. 

Persona emprenedora: “Tota persona física o jurídica que estigui 
realitzant o vagi a fer els tràmits necessaris per poder desenvolu-
par una activitat econòmica a través de qualsevol forma admesa 
en dret, o aquells que hagin iniciat la seva activitat en els dos anys 
següents a la data de la Declaració censal d’alta en el Cens 
d’Empresaris, Professionals i Retenedors i, en tot cas, que desen-
volupin o vagin a desenvolupar la seva activitat a Castella i Lleó.” 

8.1.14.   En les mesures de suport tindran especial consideració 
l’emprenedoria innovadora i de base tecnològica, definida com la 
realitzada per aquelles “persones físiques o jurídiques que desen-
volupen una activitat econòmica basada en productes, processos 
o sistemes de gestió nous o millorats de caràcter innovador, o 
aquelles que desenvolupen projectes que converteixen el conei-
xement tecnològic en nous productes, processos o serveis que te-
nen la capacitat d’introduir-se en el mercat com a novetat tecnolò-
gica”; les empreses creades a partir de patents, de registres de la 
propietat industrial o intel·lectual, o de projectes d’investigació de 
les universitats”; i les empreses que s’han qualificat de “jove em-
presa innovadora” de conformitat amb la Llei 14/2011, d’1 de juny, 
de la ciència, la tecnologia i la innovació. 

Andalusia Decret llei 8/2013, de 28 de 
maig, de mesures de crea-
ció d’ocupació i de foment 

de l’emprenedoria. BOJA 

núm. 105, de 31.05.2013. 

Treballador autònom: “persona física que exerceix una activitat 
econòmica de manera habitual, personal, directa, per compte pro-
pi, amb independència de si han contractat o no treballadors per 
compte aliè amb residència i domicili fiscal a Andalusia”. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3676.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3676.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3676.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3676.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013-7749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013-7749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013-7749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013-7749.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/105/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/105/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/105/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/105/2
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8.1.15.   Projectes de persones emprenedores: “a) Projectes d’origen uni-
versitari (aquells que sorgeixen en l’àmbit universitari); b) Projec-
tes d’àmbit innovador (aquells creats a partir de la innovació en 
productes, processos, nous mètodes de comercialització o nous 
mètodes organitzatius); c) Projectes d’àmbit tecnològic (els que 
tenen per finalitat explotar nous productes i/o serveis a partir de 
resultats de la investigació científica i tecnològica, amb capacitat 
per generar i transferir tecnologia, sent aquesta la base del seu 
avantatge competitiu i de la seva activitat empresarial); d) Projec-
tes en l’àmbit de l’economia social (que contribueixen de manera 
especial a assolir objectius de sostenibilitat social, econòmica o 
mediambiental); e) Projectes de l’àmbit de professionals autònoms 
(amb la finalitat de facilitar el finançament per a l’activitat econòmi-
ca d’aquests professionals); i f) Projectes que siguin spin-offs em-

presarials (aquells nascuts a partir d’una altra empresa anterior 
mitjançant la separació d’una divisió subsidiària o departament de 
l’empresa per convertir-se en una empresa per ella mateixa).” 

Regió de Múrcia Llei 5/2013, de 8 de juliol, 
de suport als emprenedors i 
a la competitivitat i interna-
cionalització de les petites i 
mitjanes empreses (pimes) 

de la Regió de Múrcia. 
BOE núm. 195, de 
15.08.2013. 

Emprenedors: “persones físiques que, dins de la Regió de Múrcia, 
desenvoluparan una activitat econòmica, ja sigui com a treballador 
autònom, cooperativista, soci d’una petita i mitjana empresa, soci-
etat laboral o a través de qualsevol forma mercantil admesa en 
dret, que tinguin el seu domicili fiscal dins de la Regió de Múrcia i 
sempre que el número de socis no sigui superior a deu.” 

8.1.16.   Inclou també en el concepte d’emprenedor: “les societats mercan-
tils, cooperatives, societats laborals, treballadors autònoms i altres 
formes societàries que estiguin ja constituïdes o donades d’alta a 
la Seguretat Social, segons correspongui, menys de trenta-sis me-
sos, i sempre i que no sigui continuació o ampliació d’una activitat 
anterior”. 

8.1.17.   Definició de pime i de microempresa: definicions de la Recomana-
ció 2003/361/CE. Dins de les pime, es defineix la categoria de pe-
tita empresa en base a l’annex I del Reglament (CE) núm. 
800/2008 de la Comissió Europea) 

8.1.18.   Assimila a empresa emprenedora “l’empresa innovadora”: “aquella 
petita empresa que compleixi els següents requisits: que pugui 
demostrar, mitjançant una avaluació feta per un expert extern, en 
particular sobre la base d’un pla de negocis, que desenvoluparà, 
en un futur previsible, productes, serveis o processos tecnològi-
cament innovadors o substancialment millorats en relació amb 
l’estat tecnològic actual del sector corresponent i que comportin 
riscos tecnològics o industrials; o que hagi fet unes despeses en 
investigació, desenvolupament i innovació tecnològica que repre-
sentin com a mínim el 15% de les despeses totals de l’empresa 
durant els dos exercicis anteriors, o en l’exercici anterior quan es 
tracta d’empreses de menys de dos anys d’antiguitat”. 

8.1.19.   Excepcions al concepte d’emprenedors: a) en societats uniperso-
nals o treballadors autònoms, aquells que siguin socis únics d’una 
altra empresa unipersonal o estiguin d’alta al RETA amb més de 
36 mesos d’antiguitat; b) societats patrimonials (amb uns determi-
nats requisits); c) aquelles persones físiques o jurídiques en la 
qual algun soci estigui inhabilitat, a Espanya o a l’estranger, com a 
conseqüència d’una fallida empresarial fraudulenta, o tingui ante-

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/15/pdfs/BOE-A-2013-8989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/15/pdfs/BOE-A-2013-8989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/15/pdfs/BOE-A-2013-8989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/15/pdfs/BOE-A-2013-8989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/15/pdfs/BOE-A-2013-8989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/15/pdfs/BOE-A-2013-8989.pdf
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cedents penals per delictes de falsedat contra l’Hisenda pública o 
contra la Seguretat Social, etc. 

8.1.20.   Reemprenedor: “aquella persona física que inicia una nova activi-
tat empresarial (amb les mateixes condicions que els emprene-
dors) però que ha estat empresària en el passat, a través de fór-
mules d’autoocupació o en l’àmbit d’una forma jurídica mercantil, i 
va haver de tancar l’empresa per causes econòmiques”. 

La Rioja  Llei 10/2013, de 21 
d’octubre, de suport a em-
prenedors, autònoms i pi-

mes. BOE núm. 268, de 

08.11.2013. 

Emprenedors: “Totes aquelles persones físiques o jurídiques que 
estiguin fent els tràmits per poder desenvolupar una activitat eco-
nòmica, ja sigui com a treballador autònom, comunitat de béns, 
cooperativa, societat laboral, o a través de qualsevol forma adme-
sa en dret, o aquelles que hagin iniciat la seva activitat en els úl-
tims dos anys, i en tot cas desenvolupin o vulguin desenvolupar la 
seva activitat en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de La 
Rioja. 

8.1.21.   Exclou expressament els promotors de societats a les que se’ls 
apliqui el règim de societats patrimonials. 

8.1.22.   Petites i mitjanes empreses: definició del Reglament (CE) núm. 
800/2008. 

8.1.23.   Activitat econòmica: “Qualsevol activitat de caràcter empresarial, 
sempre que suposi l’ordenació per compte propi dels mitjans de 
producció, els recursos humans, o d’ambdós, per tal d’intervenir 
en la producció o distribució de béns o serveis. L’activitat econò-
mica haurà de tenir com a objectiu obtenir un benefici econòmic i 
generar ocupació”. 

Font: elaboració pròpia. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11691.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11691.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11691.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11691.pdf
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8.2. Annex 2: guions de les compareixences 

Compareixença sobre educació emprenedora (I) 

Diagnosi 

Les primeres propostes en l’àmbit europeu sobre la formació en emprenedoria plantejaven el desenvolupament 
d’accions de formació específiques, tant de caràcter obligatori com de caràcter optatiu, però sempre a través de la 
incorporació de noves assignatures en el currículum escolar. 

Més recentment, es planteja la conveniència de passar d’una presència “sumativa” de la formació en emprenedo-
ria a una presència “transversal” en el currículum escolar, de manera que l’emprenedoria formi part integral dels 
continguts, les actituds i els valors que es transmeten en el sistema educatiu. 

 Tenint en compte aquest desenvolupament, com valoraríeu la integració de la formació en emprenedoria en 
el sistema educatiu de Catalunya? Quins avantatges i quins inconvenients té aquest nou model d’integració 
en comparació amb l’anterior? 

Propostes 

El desenvolupament de la formació en emprenedoria en el sistema educatiu ha de fer front a una àmplia diversitat 
de dificultats relacionades amb el perfil del professorat, l’elaboració de materials curriculars, la definició d’una me-
todologia d’avaluació, la resistència d’una part de la comunitat educativa, les limitacions pressupostàries actuals, 
etc. 

Aquest context pot dificultar l’articulació d’un model de formació en emprenedoria i l’assoliment dels seus objec-
tius fonamentals, relacionats de manera genèrica amb la capacitació de les persones enfront d’un món ràpida-
ment canviant i en què l’escala de la competència s’amplia fins a assolir nivells globals. 

 Tenint en compte aquest context general, d’una banda, i els objectius generals de la formació en emprenedo-
ria, de l’altra, quines propostes faríeu per tal de superar les dificultats actuals de desenvolupament de la for-
mació en emprenedoria en el sistema educatiu? Quines propostes per millorar l’articulació d’aquest model i 
l’assoliment dels objectius? 

Formació de formadors 

Finalment, un dels reptes més recurrents a la bibliografia especialitzada té a veure directament amb la capacitació 
del professorat que hauria de fer formació per a l’emprenedoria en el sistema educatiu. D’una banda, els plans de 
formació del professorat no han previst l’emprenedoria i continuen sense preveure-la, llevat d’algunes excepcions. 
De l’altra, el professorat que ha de formar els futurs formadors i formadores pot no comptar amb les competències 
necessàries per fer formació en emprenedoria. I, finalment, les persones emprenedores poden no tenir interès i/o 
competències suficients per assumir les responsabilitats associades a la formació en emprenedoria en el sistema 
educatiu 

 En aquest sentit, quines alternatives plantejaríeu als models de formació actual, recolzats en l’especialització 
i segmentació de les funcions? Quins avantatges i quins inconvenients tindria un model de formació en em-
prenedoria de tipus col·laboratiu, entre el “món de l’educació” i el “món de l’empresa o l’emprenedoria”? 

Compareixença sobre el procés d’emprendre (I): factors, cicle i èxit-fracàs 

La iniciativa emprenedora: factors que influeixen 

A la literatura acadèmica sobre la iniciativa emprenedora s’observen dues línies principals d’investigació. Una 
d’elles està basada en l’enfocament psicològic, segons la qual les persones emprenedores tenen característiques 
innates o adquirides els primers anys de vida diferents a les altres persones, com la intel·ligència, determinats es-
tils cognitius, la personalitat, les actituds, les habilitats personals, les motivacions, la capacitat innovadora i de 
gestió, etc. I l’altra línia, d’enfocament més sociològic, que considera que les característiques són adquirides al 
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llarg de la vida de l’emprenedor/a, mitjançant el procés de socialització, les característiques familiars i d’educació, 
les experiències laborals i formatives prèvies, la cultura empresarial de la regió o l’entorn on l’organització es mou, 
actituds socials enfront en risc, etc. El procés emprenedor està influït per nombrosos elements de l’entorn i/o per-
sonals, amb especial importància en les fases primerenques de la detecció d’oportunitats i en la motivació per en-
degar un projecte emprenedor. 

 Tenint en compte aquest desenvolupament, quins factors valoreu que van influir més en el moment 
d’endegar la vostra iniciativa emprenedora?  

 Hi ha algun dels factors enumerats que considereu que són vitals per fomentar l’activitat emprenedora?  

 En els actuals moments de crisi econòmica, considereu que s’han endegat molts projectes per necessitat o 
que continua prevalent l’emprenedoria per oportunitat?  

 Emprendre és una sortida a l’atur o és un error veure-ho així?  

 Creieu que el grau de motivació inicial té un gran impacte en el desenvolupament del projecte? 

El cicle d’emprendre 

En una primera aproximació a les etapes del procés emprenedor es troben diferents fases: la gestació del projec-
te, és a dir, el seu disseny, la posada en marxa del propi projecte, el desenvolupament inicial i la fase de creixe-
ment de l’empresa. En un primer moment es requereix motivació per emprendre, identificació d’una idea de nego-
ci i l’elaboració del projecte d’empresa.  

L’accés al finançament constitueix un dels grans problemes en la posada en marxa del projecte, si bé és un tema 
moltes vegades recurrent en tot el procés (per ampliacions del negoci, per fluctuacions del mercat, per desfasa-
ments entre els cobraments i els pagaments, etc.). Les dificultats en l’obtenció de recursos econòmics fan que 
molts emprenedors/ores es plantegin l’ampliació de socis en el projecte amb una reducció de la seva participació 
o bé la cerca de finançament extern (àngels inversors, els préstecs bancaris, capital risc i altres fonts). A més dels 
temes econòmics, segons l’indicador sobre el grau de restricció dels països per posar en marxa un negoci de 
l’OCDE (2012a), Espanya és el setè país més restrictiu per posar en marxa una empresa, en tenir un marc nor-
matiu més desfavorable, per l’alt nombre de tràmits que cal realitzar (se’n sol·liciten 10 procediments diferents) i 
pel nombre de dies necessaris (28 dies). 

 Quins són els factors determinants per saber si hi ha un negoci en una idea inicial del projecte emprenedor?  

 Quins són els principals avantatges i quins els inconvenients que heu trobat a l’hora de posar en marxa el 
vostre projecte emprenedor?  

 A part del finançament, que serà objecte d’una altra sessió monogràfica, les traves administratives existents 
poden frustrar el desenvolupament de projectes emprenedors?  

 Quines han estat les principals traves que us heu trobat en el moment d’endegar els vostres projectes?  

 Quins factors considereu que cal millorar en el marc normatiu regulador de l’emprenedoria?  

 A partir de la vostra experiència, quines són les propostes que faríeu per tal d’afavorir l’emprenedoria a Cata-
lunya? 

L’èxit del projecte i la superació del fracàs 

Els elements que poder influir en la consolidació del projecte emprenedor són diversos: trobar un bon nínxol de 
negoci, l’esforç realitzat per crear l’empresa, la inversió inicial, una bona planificació del negoci, la mida de la em-
presa a l’inici, l’accés i la necessitat de finançament, el mercat de venda del producte o servei, la innovació, la in-
ternacionalització, etc. En l’actual context amb una important restricció del crèdit i la contracció de la demanda in-
terna, es fa difícil consolidar projectes empresarials centrats en el mercat intern com a principal objectiu i, entre al-
tres temes, s’està apostant fortament per la internacionalització. 

En aquesta línia, la por al fracàs, en tant que no s’assumeix el risc, o les dificultats per reemprendre poden supo-
sar un fre en el procés d’emprendre, especialment a Espanya, on es manté l’estigmatització del fracàs. A més, les 
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dificultats per “tancar” projectes anteriors amb processos de liquidació llargs i complicats i la responsabilitat 
il·limitada dels autònoms, entre d’altres, impedeixen en gran mesura que s’endegui una segona oportunitat em-
presarial. 

 En aquest sentit, quines han estat les principals accions per assolir la consolidació del projecte al mercat?  

 Quines alternatives plantejaríeu als models d’ajudes actuals que afavorissin la consolidació empresarial?  

 Quina és la importància de la innovació i la recerca en la consolidació dels projectes?  

 Considereu la internacionalització una via assequible per als vostres projectes?  

 Quins avantatges i quins inconvenients hi ha en la internacionalització? 

 En la vostra experiència emprenedora heu endegat altres projectes anteriors a l’actual?  

 Quines dificultats us vàreu trobar per dissoldre i liquidar el projecte?  

 Quins serien els mecanismes o els procediments que penseu que han de canviar per afavorir segones opor-
tunitats? 

Compareixença sobre tramitacions i relació amb l’Administració 

A l’hora d’endegar una activitat emprenedora o en la seva consolidació posterior, les exigències establertes al 
marc normatiu de l’àmbit fiscal, laboral, comptable i administratiu suposen un conjunt de costos econòmics i tem-
porals que cal tenir en compte. A més, la dispersió normativa i la diversitat de procediments que cal seguir fa que, 
en moltes ocasions, la tramitació derivada sigui força complexa.  

Pel que fa als tràmits d’inici de l’activitat, segons l’indicador sobre el grau de restricció dels països per posar en 
marxa un negoci de l’OCDE (Entrepreneurship at a Glance, 2012), Espanya és el setè país més restrictiu, en tenir 
un marc normatiu més desfavorable, per l’alt nombre de tràmits que cal realitzar i pel nombre de dies necessaris 
(se’n sol·liciten 10 diferents i 28 dies, com a mitjana). A mode de resum, cal parar esment en les obligacions i trà-
mits següents: 

 De constitució de la forma jurídica: certificació negativa del nom de la societat i inscripció al Registre Mercan-
til, legalització dels llibres oficials al Registre Mercantil, obertura del compte corrent-dipòsit capital mínim i ob-
tenció del certificat de dipòsit del capital social, constitució de la societat –atorgament de l’escriptura pública i 
estatus de la societat -, etc.  

 D’activitat: llicències d’activitat, llicència d’obertura, llicència ambiental, registre de marques, noms comercials 
i rètols, obtenció de carnets professionals, inscripció de fitxers amb dades personals, etc. 

 De Seguretat Social: afiliació dels empresaris individuals al RETA, pagament de les bases de cotització, ins-
cripció de l’empresa a la SS, alta de treballadors a l’RGSS, documents de cotització mensual, etc.  

 Fiscals: obtenció del CIF, liquidació impost de transmissions patrimonials, declaració de liquidació de l’IVA, de 
l’IRPF, de l’IS, de l’IAE, retencions i pagaments a compte, declaració anual d’operacions amb terceres perso-
nes, etc. 

 Laborals: contractacions, acomiadaments, registres, llibre de visites de la ITSS, etc.  

 Comptables: registres de vendes i ingressos, de compres i despeses, de béns d’inversió de factures emeses, 
de factures rebudes, llibre d’inventari, comptes anuals, etc. 

 El marc normatiu actual exigeix un elevat nombre de tràmits administratius, coneixements fiscals, laborals i 
comptables. Quin creus que és l’impacte que pot provocar aquesta situació a l’hora d’endegar els projectes 
emprenedors? 

 Considereu que la informació i l’assessorament a les persones emprenedores és de fàcil accés? Com es po-
dria millorar?  

 Quins són al vostre parer les polítiques que haurien de donar més suport a les persones emprenedores (fis-
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cals, econòmiques, de simplificació administrativa, laborals, de seguretat social, etc.)? 

 A part del finançament, que serà objecte d’una altra sessió monogràfica, quines penseu que són les princi-
pals traves en la tramitació per endegar els projectes emprenedors? Creieu que les traves administratives 
existents poden frustrar el desenvolupament de projectes emprenedors?  

 Segons la vostra experiència, quant de temps és necessari per a la constitució d’un negoci? Quines són les 
obligacions fiscals, comptables i administratives que requereixen més temps o tenen més costos en la seva 
tramitació?  

 Com es pot facilitar la relació entre la persona emprenedora i l’Administració? Com valoreu la tasca de simpli-
ficació feta mitjançant la finestreta única empresarial catalana? Quins són els seus punts forts i quins són els 
punts de millora?  

 Quina és la vostra opinió sobre la “llicència exprés” estatal, cal ampliar els supòsits d’aplicació? 

 A partir de la vostra experiència, quines són les propostes que faríeu per tal de facilitar i simplificar la tramita-
ció relacionada amb l’emprenedoria a Catalunya? 

Compareixença sobre finançament 

La creació d’una empresa exigeix uns recursos financers que permetin l’adquisició d’una estructura econòmica, si 
bé l’accés al finançament és un tema recurrent en tot el procés de creixement i consolidació (per ampliacions del 
negoci, per fluctuacions del mercat, per desfasaments entre cobraments i pagaments, etc.). Aquests recursos 
econòmics poden provenir d’un capital propi de les persones emprenedores (per estalvis o per family, friends & 
fools) o d’altres fonts externes (entitats bancàries, empreses de capital risc/venture capital o inversors pri-
vats/àngels inversors, entre d’altres).  

En l’actualitat la situació econòmica i financera és molt complicada per a les persones emprenedores, especial-
ment en el cas que hagin d’obtenir el finançament de les vies externes. Les entitats bancàries rarament ofereixen 
nous préstecs, bé sigui perquè estan immerses en els seus propis processos de refinançament i/o de reestructu-
ració o per la manca de garanties patrimonials o avals de les persones emprenedores. I quan l’accés al crèdit 
bancari és molt restrictiu, prenen més força altres opcions de finançament com les empreses de capital risc o els 
inversors privats. Però, l’activitat d’aquestes dues vies al territori encara és inferior a la desenvolupada en altres 
països del nostre entorn. 

 

 Fins a quin punt considereu que la dificultat d’accés al finançament és un dels obstacles més rellevants al 
qual s’enfronten les persones emprenedores en l’actualitat? 

 Quines creieu que seran les previsions a mig termini d’accés al finançament? 

 El finançament ha estat una trava en el moment d’endegar els vostres projectes?  

 Considereu que en l’actualitat hi ha una bona informació i assessorament sobre les característiques de ca-
dascuna de les possibles formes de finançament de projectes? Els nous emprenedors/ores coneixen totes 
les conseqüències de l’elecció d’una o altra via de finançament? Com es podrien millorar els fluxos 
d’informació?  

 Com es pot facilitar la relació entre la persona emprenedora i les empreses de capital risc o els àngels inver-
sors? Quines metodologies d’èxit es podrien fomentar? 

 Quines serien les vostres propostes per millorar la quantitat d’empreses de capital risc i àngels inversors al 
territori? (p.e. aportacions de recursos públics a entitats de capital risc, afavorir una regulació que fomenti 
l’existència d’aquestes opcions de finançament via ajudes fiscals o subvencions, creació de xarxes que facin 
visibles els possibles agents inversors, etc.). 

 Quins són els requisits i les contraprestacions sol·licitades per les empreses o persones finançadores que 
són més complicades o més difícils d’assumir per les persones emprenedores? (p.e. tenir el projecte endegat 
prèviament, diners ja invertits, pèrdua del control del projecte, tenir equip multidisciplinar, primers resultats al 
mercat, etc.). 

 En els projectes que no són d’interès per a les empreses de capital risc o per als àngels inversors, quines són 
les vies de finançament alternatives que es podrien obtenir o desenvolupar?  
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 A partir de la vostra experiència, quines són les propostes que faríeu per tal de facilitar l’accés al finançament 
a Catalunya? Quines són al vostre parer les polítiques per afavorir el finançament que s’haurien de desenvo-
lupar? 

Compareixença sobre mesures de suport 

El foment i suport de l’emprenedoria ha rebut l’atenció en els últims anys tant del sector públic com del privat, i 
amb més intensitat com a conseqüència de l’allargament de la crisi econòmica i financera i dels seus efectes so-
bre l’ocupació, atès que en alguns casos l’emprenedoria s’ha vist com una solució als problemes socioeconòmics 
del país. Com a conseqüència, s’ha anat generant una oferta de serveis de tot tipus, tant des d’instàncies públi-
ques com privades. L’Observatori de la PIME (2010) ha posat de manifest l’atomització de les iniciatives, així com 
que existeixen un quants serveis recurrents oferts per la gran majoria d’organismes i entitats. D’altra banda, 
s’assenyala que les iniciatives se centren en un públic general i que, com a molt, es poden diferenciar actuacions 
de suport a projectes tecnològics o d’alt component innovador.  

D’acord amb el repàs de la literatura especialitzada, es pot concloure que les mesures de suport a l’emprenedoria 
es concentren en l’etapa de creació de l’empresa, mentre que la fase de consolidació tradicionalment ha tingut 
menys atenció, encara que el suport en aquesta fase és molt necessari per evitar el tancament elevat d’empreses 
en els seus primers anys de funcionament. Així mateix, les mesures de foment de la cultura emprenedora tampoc 
han tingut tant de pes com les destinades a les persones que ja han pres la decisió de crear una empresa, situa-
ció que no es correspon amb la realitat de Catalunya, en què no existeix encara una cultura emprenedora sòlida. 

 Com valoreu que hagi augmentat el foment de l’emprenedoria com una via per a la solució dels problemes 
socioeconòmics del país? 

 Des de diverses instàncies s’ha posat de manifest l’atomització de les iniciatives i la poca coordinació entre 
institucions públiques i iniciativa privada en el suport a l’emprenedoria. Com valoreu aquesta qüestió? En re-
lació amb això, considereu que els instruments de suport són coneguts i de fàcil accés per a la ciutadania? 
Faríeu alguna proposta al respecte? 

 Com valoreu les mesures de foment i suport a l’emprenedoria que existeixen a Catalunya? Creieu que estan 
massa focalitzades en determinades etapes del projecte emprenedor i que, pel contrari, d’altres etapes estan 
més debilitades? Segons la vostra opinió, creieu que s’hauria d’incidir més en algun tipus de mesures (de 
simplificació administrativa, de finançament, etc.)? 

 Creieu que les iniciatives existents satisfan les expectatives generades o, pel contrari, poden generar frustra-
ció i un efecte desincentivador sobre l’activitat emprenedora? 

 Les últimes mesures de suport a l’emprenedoria adoptades pel Govern central (Reial decret llei 4/2013, de 22 
de febrer) estan circumscrites a les persones de menys de 30 anys amb la finalitat de disminuir l’elevat atur 
juvenil a través de l’emprenedoria. Com valoreu el fet de fer distincions per edat entre les persones que estan 
disposades a tirar endavant un projecte emprenedor? Considereu que hauria de ser un altre criteri diferent de 
l’edat el que distingís entre potencials beneficiaris de les mesures? O que potser no hi hauria d’haver cap ti-
pus de distinció? 

 Davant la relació que es fa entre emprenedoria i creixement econòmic, existeix consens en el fet que una de 
les formes en què l’emprenedoria influeix en el creixement és a través de la innovació. Creieu que les mesu-
res de suport han de prioritzar els projectes innovadors per la relació positiva que mostren amb el creixement 
econòmic o creieu que no s’ha d’aplicar cap criteri de priorització en l’aplicació de les mesures de suport se-
gons el tipus de projecte?    

 Com valoreu les mesures de foment de la cultura emprenedora? Què penseu que es podria fer per augmen-
tar l’esperit emprenedor de la societat catalana? 

 Darrerament s’han pres mesures per disminuir els tràmits administratius i els costos per a les empreses. Com 
valoreu aquestes mesures? En què creieu que s’ha d’avançar? 

 Des de diverses instàncies s’ha posat de manifest que l’accés al finançament és el problema principal amb el 
que es troben les persones emprenedores i les pimes, en un context d’accés restringit al crèdit bancari. Com 
valoreu les mesures de suport al finançament existents? Quines propostes faríeu? 

 Finalment, davant l’augment dels abandonaments empresarials (Informe GEM Catalunya 2012), i la percep-
ció negativa que es té a la societat sobre “el fracàs” del projecte empresarial, com valoreu les mesures en 
aquest àmbit? (Reinicia’t, Reempresa i les mesures de la Llei de suport als emprenedors del Govern central: 
no afectació de l’habitatge habitual per deutes i el procediment de segona oportunitat amb un acord extrajudi-
cial de pagaments). 
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Compareixença sobre educació emprenedora (II) 

El desenvolupament i la promoció de l’emprenedoria formen part dels objectius estratègics de les polítiques de la 
UE i els estats membres, i han anat adquirint rellevància amb el pas dels anys. La globalització ha suposat també 
un increment de les pressions sobre les economies i els mercats de treball dels països, els quals es veuen inde-
fectiblement abocats a la competitivitat internacional havent de fomentar la innovació a mesura que s’esgoten els 
marges diferencials dels costos de producció. Com a resposta a aquest escenari, la CE i els estats membres han 
adoptat des de finals dels anys noranta del segle passat un conjunt d’iniciatives i projectes a mig/llarg termini, en-
tre les quals cal destacar el desenvolupament d’un entorn favorable a l’emprenedoria, així com l’extensió de 
l’esperit emprenedor en la població, particularment d’edat jove, a través de l’educació. La recerca ha posat de 
manifest el paper fonamental que juga l’educació i, més concretament, el professorat en el desenvolupament de 
l’emprenedoria. Tanmateix, la provisió d’educació emprenedora a les persones no està exempta de debats; ans 
tot el contrari. En aquest sentit: 

 Quines característiques bàsiques penseu que hauria de tenir l’educació emprenedora? 

 Com s’hauria d’encaixar l’educació emprenedora en el sistema educatiu actual? 

 Quines són les necessitats d’educació emprenedora més rellevants que detecteu en l’alumnat? 

 Quins mètodes d’ensenyament són els més adequats per desenvolupar l’educació emprenedora en els cen-
tres educatius? 

 Quina mena de col·laboració entre els centres educatius i el teixit productiu seria la més adequada de cara a 
la implementació de l’educació emprenedora? 

 Quines accions formatives en emprenedoria penseu que s’haurien de prioritzar de cara al professorat dels 
centres educatius? 

 Quines són les principals mancances relacionades amb la implementació de l’educació emprenedora en els 
programes universitaris? 

 Quines són les accions prioritàries que caldria desenvolupar a la universitat per tal de fomentar 
l’emprenedoria i l’esperit emprenedor? 

Compareixença sobre el procés d’emprendre (II): la creació i la consolidació del projecte emprenedor 

En una primera aproximació al procés emprenedor es troben diferents fases: la gestació del projecte (percepció 
de les oportunitats de negoci i motivació per emprendre), la creació del propi negoci (cerca de recursos, gestió 
dels tràmits de constitució i d’inici d’activitat) i, finalment, la consolidació (adquisició de solidesa i estabilitat en el 
mercat), que moltes vegades s’acompanya pel creixement del projecte en si.   

Val a dir que al llarg de tot el procés, si bé amb una força singular en el moment de la creació, es detecten alguns 
factors clau que en algunes ocasions dificulten l’emprenedoria. Tal és el cas de l’accés al finançament o 
l’existència d’un marc regulatori desfavorable, per l’alt nombre de tràmits que cal realitzar o pel temps requerit. Al-
hora, en el camp de l’emprenedoria també influeixen factors individuals i de l’entorn, de la cultura empresarial del 
territori, de les condicions del mercat i del marc tecnològic i innovador, entre d’altres. D’altra banda, la por al fra-
càs, en tant que no s’assumeix el risc, o les dificultats per reemprendre poden suposar un fre en el procés 
d’emprendre, especialment a Espanya on hi ha una elevada estigmatització del fracàs. Així, les dificultats per 
“tancar” projectes anteriors amb processos de liquidació llargs i complicats i la responsabilitat il·limitada dels autò-
noms, entre d’altres, impedeixen en gran mesura que s’endegui una segona oportunitat empresarial. 

Els factors determinants que afecten especialment la consolidació poden ser diversos i la seva incidència mostra 
una pauta variable en funció del projecte (haver trobat un bon nínxol de negoci, la inversió inicial, una bona plani-
ficació, la mida de la empresa a l’inici, l’accés i la necessitat de finançament, l’estat del mercat de venda del pro-
ducte o servei, la innovació, la internacionalització, etc.). Amb tot, en l’actual context amb una important restricció 
del crèdit i la contracció de la demanda interna, es fa difícil consolidar projectes empresarials centrats en el mer-
cat intern com a principal objectiu i, entre altres temes, s’està apostant fortament per la internacionalització. 

 

 



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

224 

 Quins són els factors que considereu que són vitals per fomentar l’activitat emprenedora?  

 Quins elements afavoreixen o dificulten la posada en marxa d’un projecte emprenedor? I quins actuen, a fa-
vor o en contra, en el moment de consolidar-lo o de fer-lo créixer? 

 Quin paper té la innovació en la consolidació dels projectes?  

 És realment la internacionalització una estratègia que cal tenir present en els projectes emprenedors? En 
quins projectes la internacionalització és més una obligació que una opció? Quins avantatges i quins incon-
venients hi ha en la internacionalització?  

 Quines són les principals causes del fracàs empresarial?  

 Com es podria evitar l’estigmatització del fracàs empresarial? 

 L’opció de reemprendre desprès d’un fracàs empresarial previ es presenta en moltes ocasions com un camí 
ple d’obstacles; quins són els mecanismes o els procediments que cal implementar per afavorir aquesta via?  

 Quines alternatives plantejaríeu sobre les  mesures de suport actuals i al marc regulatori per tal d’afavorir la 
consolidació empresarial i la possibilitat de reemprendre? 

  



L’EMPRENEDORIA A CATALUNYA: ACTIVITAT, EDUCACIÓ I POLÍTIQUES 
 

225 

9. BIBLIOGRAFIA 

Abad, A. (2012). La inversión privada, innovando en la financiación de empresas. Dins Jornada informativa sobre 
instrumentos financieros de apoyo a la Pyme (22 de noviembre de 2012). Madrid. Consulta a  
http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/Relacionados/Documents/Presentacion_ESBAN2012.pdf  

Afi-Analistas financieros internacionales (2012). Emprender en momentos de crisis. Riesgos y factores de éxito. 
Madrid: Fundación MAFRE. 

Aguirre, D., Hoteit, L., Rupp, C. et al. (2012). Empowering the third billion: women and the world of work in 2012. 
[S.l.]: Booz & Company. Consulta a http://www.booz.com/media/uploads/BoozCo_Empowering-the-Third-
Billion_Full-Report.pdf  

Alba, J. (2012). El llamado Convenio con Asunción en la Ley Concursal. Juny 2012. [S.l.]: Editorial Bosch, S.A. Ar-
tículos Doctrinales: Mercantil. Consulta a http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/201206-
convenio_asuncion-1.html  

Alemany, L., Álvarez, C., Planellas, M. et al. (2011). Libro Blanco de la iniciativa emprendedora en España. Barce-
lona: Fundació Príncep de Girona. 

Alemany, L., Marina, J. A., Pérez, J.M., dirs. (2013). Aprender a emprender: cómo educar el talento emprendedor. 
Fundació Príncep de Girona. [S.l.]: Grupo Planeta. Consulta a http://es.fpdgi.org/upload/projecte/aprender-a-
emprenderesp.pdf  

Alonso, M.J., Galve, C. (2008). El emprendedor y la empresa: una revisión teórica de los determinantes de su 
constitución. Núm. 26. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Consulta a 
http://www.unizar.es/centros/eues/html/archivos/temporales/26_AIS/AIS_26_01.pdf  

Audretsch, D.B., Bönteb, W., Pawan, J. (2013). Religion, social class, and entrepreneurial choice. Vol. 28, núm. 6. 
[S.l.]: Journal of Business Venturing. Elsevier. Consulta a 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902613000554  

Banco de España (2012). Boletín económico 12/2012 Banco de España. Boletín económico, diciembre 2012. Ma-
drid: Banco de España. 

Barcelona Activa (2012). Costos i tràmits per muntar una empresa. Informes en profunditat núm. 21. Barcelona: 
Barcelona Activa SAU SPM. 

Baron, R. (1998). Cognitive mechanisms in entrepreneurship: why and when entrepreneurs think differently than 
other people. Journal of Business Venturing, núm. 13. Nova York: Elsevier. 

Barthel, D., Martí, J., Alférez, A. (2012). Informe 2012 Impacto económico y social del capital riesgo. Madrid: Aso-
ciación Española de Entidades de Capital – Riesgo (ASCRI). Consulta a 
http://www.ascri.org/upload/publicaciones/20130614_123143_152830482.pdf  

Beraza, J. M., Rodríguez, A. (2012). Conceptualización de la spin-off universitaria: revisión de la literatura. Revista 
de economía industrial, núm. 384. Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Blanchflower, D. G., Oswald, A.J. (1998). What Makes an Entrepreneur?. Vol. 16 (1). Dartmouth: Dartmouth 
College and NBER and Warwick University. Journal of Labor Economics,. Consulta a 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/oswald/entrepre.pdf  

Bolivar, A., Hormiga, E. (2012). La influencia del proceso de migración en la percepción del riesgo de crear una 
empresa. Vol. 18, núm. 1. Vigo: Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM). Consulta 
a http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v18/181069.pdf  

Bradley, D. i Cowdery, C. (2004). Small business: causes of bankruptcy. Arkansas: University of Central Arkansas. 
Consulta a http://www.sbaer.uca.edu/research/asbe/2004_fall/16.pdf  

http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/Relacionados/Documents/Presentacion_ESBAN2012.pdf
http://www.booz.com/media/uploads/BoozCo_Empowering-the-Third-Billion_Full-Report.pdf
http://www.booz.com/media/uploads/BoozCo_Empowering-the-Third-Billion_Full-Report.pdf
http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/201206-convenio_asuncion-1.html
http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/201206-convenio_asuncion-1.html
http://es.fpdgi.org/upload/projecte/aprender-a-emprenderesp.pdf
http://es.fpdgi.org/upload/projecte/aprender-a-emprenderesp.pdf
http://www.unizar.es/centros/eues/html/archivos/temporales/26_AIS/AIS_26_01.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902613000554
http://www.ascri.org/upload/publicaciones/20130614_123143_152830482.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/oswald/entrepre.pdf
http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v18/181069.pdf
http://www.sbaer.uca.edu/research/asbe/2004_fall/16.pdf


CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

226 

Brandstätter, H. (2011). Personality aspects of entrepreneurship: a look at five meta-analyses. Núm. 51 p. 222-
230. [S.l.]: Personality and individual differences: Elsevier. Consulta a 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869/51/3  

Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa (2013). Com fomentar l'emprenedoria corporativa i la cultura emprene-
dora a les organitzacions. Terrassa: Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. Consulta a 
http://www.totemprenedors.cat/wp-content/uploads/2012/03/Manual-emprenedoria-corporativa2.pdf  

Campa, F. (2007). L'emprenedor i l'equip de treball. Vol. 5. Barcelona: Associació Catalana de Comptabilitat i Di-
recció (ACCID). Consulta a http://www.accid.org/revista/documents/RCD5_CATALA_13.pdf  

Carter, R., Auken, H. V. (2006). Small Firm Bankruptcy. Núm. 44. Iowa: College of Business, Iowa State Univer-
sity. Journal of Small Business Management. Consulta a http://www.questia.com/library/journal/1G1-
152694905/small-firm-bankruptcy  

Cerdà, F. i Sancho, I. (2001). Fallides i suspensions de pagaments: claus per a la reforma concursal. Núm. 25. 
Barcelona: Colecció estudis econòmics La Caixa. Consulta a 
http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbei.php?idioma=cat&llibre=25  

Cervilla, M. A. (2011). Fases y factores críticos de éxito en la evolución de una empresa innovadora de base tec-
nológica (EIBT): el caso de movil+ C.A. vol. 28, núm. 54. Caracas: Argos, Universidad Simon Bolivar. Consulta a 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0254-16372011000100007&script=sci_arttext  

Cervilla, M.J. (2013). La política de fomento del trabajo por cuenta propia basada en la consolidación de sus de-
rechos: el referente de la Ley andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo. Actualidad Laboral, núm. 1, gener 
2013. [S.l.]: La Ley. 

Coduras, A., Guerrero, M. i Peña, I. (2011). Emprendimiento corporativo en España. Madrid: Direcció General 
d’Indústria i la Petita i Mitjana Empresa. 

Coduras, A., López-García, P., Justo, R. et al. (2003). Global Entrepreneurship Monitor Global Entrepreneurship 
Monitor Informe ejecutivo 2003. Madrid: Instituto de Empresa. Consulta a http://www.oei.es/etp/GEM_2003.pdf  

Comeche, J.M., Pomer, F. i Puig, F. (2007). El spin-off como elemento emprendedor y dinamizador de la red em-
presarial. vol. 1 ed. 4. Valencia: TEC empresarial. Consulta a http://www.tec-
digital.itcr.ac.cr/servicios/ojs/index.php/tec_empresarial/article/view/673/599  

Comissió Europea, CE (2003). Best project on restructuring, bankruptcy and a fresh start. Brussel·les. Consulta a 
http://edz.bib.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/03/failure_final_en.pdf  

Comissió Europea, CE (2006). Entrepreneurship Education in Europe: Fostering Entrepreneurial Mindsets through 
Education and Learning. 

Comissió Europea, CE (2008). Entrepreneurship in higher education, especially within non-business estudies. DG 
Empresa i indústria. 

Comissió Europea, CE (2009). Entrepreneurship in Vocational Education and Training. D.G. Empresa i indústria. 
Consulta a http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/smes/vocational/entr_voca_en.pdf  

Comissió Europea, CE (2010a). Internationalisation of European SMEs. Brussel·les: Entrepreneurship Unit. Direc-
torate-General for Enterprise and Industry. 

Comissió Europea, CE (2010b). Towards Greater Cooperation and Coherence in Entrepreneurship Education. DG 
Empresa i indústria. 

Comissió Europea, CE (2011a). Entrepreneurship Education: Enabling Teacher as a Critical Success Factor. DG 
Empresa i indústria. Brussel·les. 

Comissió Europea, CE (2011b). A second chance for entrepreneurs: prevention of bankruptcy, simplification of 
bankruptcy procedures and support for a fresh start. Brussel·les: Comissió Europea. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869/51/3
http://www.totemprenedors.cat/wp-content/uploads/2012/03/Manual-emprenedoria-corporativa2.pdf
http://www.accid.org/revista/documents/RCD5_CATALA_13.pdf
http://www.questia.com/library/journal/1G1-152694905/small-firm-bankruptcy
http://www.questia.com/library/journal/1G1-152694905/small-firm-bankruptcy
http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbei.php?idioma=cat&llibre=25
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0254-16372011000100007&script=sci_arttext
http://www.oei.es/etp/GEM_2003.pdf
http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/servicios/ojs/index.php/tec_empresarial/article/view/673/599
http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/servicios/ojs/index.php/tec_empresarial/article/view/673/599
http://edz.bib.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/03/failure_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/smes/vocational/entr_voca_en.pdf


L’EMPRENEDORIA A CATALUNYA: ACTIVITAT, EDUCACIÓ I POLÍTIQUES 
 

227 

Comissió Europea, CE (2012a). Policy Brief on Youth Entrepreneurship: Entrepreneurial Activities in Europe. Data 
06/09/2012. Luxemburg: Publications Office of the European Union. Consulta a 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=6501&type=2&furtherPubs=yes. 

Comissió Europea, CE (2012b). Policy Brief on Senior Entrepreneurship: Entrepreneurial Activities in Europe. Da-
ta 07/01/2013. Luxemburg: Publications Office of the European Union. Consulta a 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7342&type=2&furtherPubs=yes  

Comissió Europea, CE (2012c). European Enterprise Promotion Awards. Luxemburg: Publications Office of the 
European Union. 

Comissió Europea, CE (2013a). Policy Brief on Social Entrepreneurship . Luxemburg: Publications Office of the 
European Union. Consulta a 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7552&type=2&furtherPubs=yes  

Comissió Europea, CE (2013b). Social economy and social entrepreneurship. Social Europe guide. Luxemburg: 
Publications Office of the European Union. 

Comitè Econòmic i Social Europeu, CESE (2012). Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «La 
contribució dels emprenedors immigrants a l'economia» (dictamen d'iniciativa). Brussel·les: Comitè Econòmic i 
Social Europeu. Consulta a http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0016:0020:ES:PDF  

Consejo Económico y Social de España, CES (2005). El proceso de creación de empresas y el dinamismo em-
presarial. Informe 5/2005. Madrid: Consejo Económico y Social de España. Consulta a 
http://www.ces.es/documents/10180/18510/Inf0505  

Consejo Económico y Social de España, CES (2012). El fomento del espíritu empresarial, la innovación y la crea-
tividad en la región euromediterránea. Colección Documentos, núm. 1, 2011. Madrid: Consejo Económico y Social 
de España. Consulta a http://www.ces.es/documents/10180/99106/DOC012011  

Consejo Económico y Social de España, CES (2013). Dictamen 6/2013 sobre el anteproyecto de ley de apoyo a 
los emprendedores y su internacionalización. Madrid: Consejo Económico y Social de España. Consulta a 
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic062013.pdf  

Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, CAREC (2011a). Mesures per fomentar l'espe-
rit emprenedor. Informes del CAREC al Govern de la Generalitat, 22/6/11. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Consulta a http://www10.gencat.cat/gencat/binaris/carec5_tcm32-166866.pdf  

Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, CAREC (2011b). Noves vies de finançament al 
sector privat. Informes del CAREC a la Generalitat, 22/6/2011. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta a 
http://www10.gencat.cat/gencat/binaris/carec1_tcm32-166844.pdf  

Contín, I., Larraza, M., Sanchez, J.J. (2012). El Emprendimiento en España : evolución y posicionamiento en el 
contexto internacional. Vol. 132. Madrid: Papeles de Economía Española. 

Corduras, A., Levie, J., Kelley, D. J. et al. (2010). Global Entrepreneurship Monitor Special Report: una perspecti-
va global sobre la educación y formación emprendedora. [S.l.]: GERA i GEM. Consulta a 
http://www.gemconsortium.org/docs/download/275  

Crecente, F.J. (2009). Análisis de la financiación de la actividad emprendedora. Cap. 2 Determinantes de la acti-
vidad emprendedora. Alcalá: Universidad de Alcalá. Departamento de Ciencias Empresariales. Consulta a 
http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/6598  

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, CTESC (2012). Memòria socioeconòmica i laboral 2011. Bar-
celona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Consulta a 
http://www.ctesc.cat/msil/index.html  

Cuena Casas, M. (2011). Fresh Start y mercado crediticio. Revista para el análisis del derecho , Julio 2011. [S.l.]: 
Universidad Complutense de Madrid. Consulta a http://www.indret.com/pdf/842_es.pdf  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7342&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7552&type=2&furtherPubs=yes
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0016:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0016:0020:ES:PDF
http://www.ces.es/documents/10180/18510/Inf0505
http://www.ces.es/documents/10180/99106/DOC012011
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic062013.pdf
http://www10.gencat.cat/gencat/binaris/carec5_tcm32-166866.pdf
http://www10.gencat.cat/gencat/binaris/carec1_tcm32-166844.pdf
http://www.gemconsortium.org/docs/download/275
http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/6598
http://www.ctesc.cat/msil/index.html
http://www.indret.com/pdf/842_es.pdf


CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

228 

Cuervo, A. (2003). La creación empresarial: de empresarios y directivos. Part. I, Cap. 2. Bellaterra: UAB. Servei 
de publicacions: Creación de empresas: homenaje al profesor José Maria Veciana Vergés. Consulta a 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142661  

Davidsson, P., Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Núm. 18. 
[S.l.]: Journal of Business Venturing, Elsevier. Consulta a http://eprints.qut.edu.au/5832/1/5832.pdf  

De Paz, M., Aceytuno, M.T. (2008). La creación de spin-off universitarias: el caso de la Universidad de Huelva. 
Revista Economía Industrial, núm. 368, 2008. [S.l.]: Ministerio de Indústria, Energía y Turismo. 

Delgado, M.I., Gómez, L., Romero, A.M. et al. (2008). Determinantes sociales y cognitivos en el espíritu empren-
dedor: un estudio exploratorio entre estudiantes argentinos. Vol. 8, núm. 1. Bizkaia: Instituto de Economía Aplica-
da a la Empresa de la Universidad del País Vasco. Cuadernos de Gestión. Consulta a 
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/7594/1/CdG_811.pdf  

Departament d’Empresa i Ocupació (2012). Guia de tràmits i formes jurídiques. Barcelona: Generalitat de Catalu-
nya, Departament d'empresa i ocupació i UE, Fons social europeu. Consulta a 
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/guia_tramits/index44001.jsp  

Departament d'Ensenyament (2011). Catalunya escola d'emprenedors: mesures per fomentar l'esperit emprene-
dor. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta a http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/index.html  

Departament d'Ensenyament (2012). Emprenedoria: matèria optativa de 3r d'ESO: orientacions per al desplega-
ment del currículum. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (2012). Pla d'implementació de l'Small Business Act a Catalunya 
2010-2013. Barcelona: Generalitat de Catalunya (Departament d'Innovació, Universitats i Empresa). Consulta a 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/15/16/15/fe9e661d-72ff-4a26-8596-29d8cee417cf.pdf  

Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació (2006). Llibre verd de la creació d'empreses a 
Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya (Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupa-
ció) i Fons social europeu. Consulta a http://www20.gencat.cat/docs/treball/06%20-
%20INICIA/Documents/Generic/Arxius/doc_36320331_1.pdf  

Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa (2010). Creación y puesta en marcha de una 
empresa. Madrid: Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio. Consulta a http://www.creatuempresa.org/es-
ES/Documents/CreacionEmpresas.pdf  

Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa  (2011a). El empresario individual. Madrid: Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio (Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, DGPYME). 
Consulta a http://www.ipyme.org/Publicaciones/EmpresarioIndividual.pdf  

Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa (2011b). Small Business Act. Primer informe de 
aplicación en España (2009-2011). Madrid: Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. 
Consulta a http://www.ipyme.org/Publicaciones/Informe_SBA.pdf  

Eurofound (2011a). Emerging forms of entrepreneurship. Dublin: Eurofound. Consulta a 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/erm/tn1009034s/tn1009034s.pdf  

Eurofound (2011b). Public measures to support self-employment and job creation in one-person and micro enter-
prises. Dublin: Eurofound. Consulta a http://www.eurofound.europa.eu/docs/erm/tn1108034s/tn1108034s.pdf  

Eurostat (2012). Entrepreneurship determinants: culture and capabilities. Luxemburg: Publications Office of the 
European Union. Consulta a http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-12-758/EN/KS-31-12-
758-EN.PDF  

Eurydice (2012). Entrepreneurship Education at School in Europe: National Strategies, Curricula and Learning 
Outcomes. Brussel·les. Consulta a 
http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf  

Fairlie, R. (2012). Kauffman index of entrepreneurial activity 1996-2011. Kansas City: Kauffman The Foundation of 
Entrepreneurship. Consulta a http://www.kauffman.org/uploadedFiles/KIEA_2012_report.pdf  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1142661
http://eprints.qut.edu.au/5832/1/5832.pdf
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/7594/1/CdG_811.pdf
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/guia_tramits/index44001.jsp
http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/index.html
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/15/16/15/fe9e661d-72ff-4a26-8596-29d8cee417cf.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/treball/06%20-%20INICIA/Documents/Generic/Arxius/doc_36320331_1.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/treball/06%20-%20INICIA/Documents/Generic/Arxius/doc_36320331_1.pdf
http://www.creatuempresa.org/es-ES/Documents/CreacionEmpresas.pdf
http://www.creatuempresa.org/es-ES/Documents/CreacionEmpresas.pdf
http://www.ipyme.org/Publicaciones/EmpresarioIndividual.pdf
http://www.ipyme.org/Publicaciones/Informe_SBA.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/docs/erm/tn1009034s/tn1009034s.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/docs/erm/tn1108034s/tn1108034s.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-12-758/EN/KS-31-12-758-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-12-758/EN/KS-31-12-758-EN.PDF
http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf
http://www.kauffman.org/uploadedFiles/KIEA_2012_report.pdf


L’EMPRENEDORIA A CATALUNYA: ACTIVITAT, EDUCACIÓ I POLÍTIQUES 
 

229 

Ferrando, M., Blanco, F. (1998). La previsión del fracaso empresarial en la comunidad valenciana: aplicación de 
los modelos discriminante y logit . núm. 95. Madrid: Revista Española de Financiación y Contabilidad. Consulta a 
http://www.aeca.es/pub/refc/articulos.php?id=0291  

Foro de Expertos en Capital Riesgo y TIC (2008). Recomendaciones para superar el equity gap en la financiación 
de empresas de base tecnológica del sector de las TIC. Madrid: Red.es. Consulta a 
http://www.cea.es/UPLOAD/INNOVACION/RECURSOS/INNO_750_informe_capital_riesgo.pdf  

Fundación de la Innovación Bankinter (2010). El arte de innovar y emprender: Cuando las ideas se convierten en 
riqueza. [S.l.]: Fundación de la Innovación Bankinter. 

Fundación INCYDE (2001). Factores para consolidar una empresa. Vigo: Cámaras de comercio, industria y nave-
gación de España. Servicio de estudios Cámara de Vigo. Consulta a 
http://www.camaravigo.com/dmdocuments/factores_consolidacion_empresarial.pdf  

Fundación MAPFRE (2012). Emprender en momentos de crisis: riesgos y factores de éxito. Madrid: Fundación 
MAPFRE. 

Galán, J.L., Pizarro, I. (2007). El comportamiento emprendedor de las empresas: negocios internos y externos. 
Zaragoza: Catedra para la diversificacion industrial y tecnológica. Universidad de Zaragoza. Consulta a 
http://catedradiversificacion.unizar.es/index.php?modulo=publicaciones  

Garcia, A., Bòria, S. (2006). Los nuevos emprendedores: creación de empresas en el siglo XXI. Barcelona: Edici-
ons de la Universitat de Barcelona. Consulta a 
http://books.google.es/books?id=dphrkQacmPsC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false  

García, C., Martínez, A., Fernández, R. (2007). Relación entre factores personales y propensión a emprender. 
Vol. 1. Madrid: Empresa global y mercados locales: XXI Congreso Anual AEDEM, Universidad Rey Juan Carlos. 

Garcia, C., Martínez, A., Fernández, R. (2010). Características del emprendedor influyentes en el proceso de cre-
ación empresarial y en el éxito esperado. Vol. 19, núm. 2. León: Revista europea de dirección y economía de la 
empresa. Universidad de León. Consulta a http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3185118  

García, J. (2013). Què són els experiments socials. Dins Ivàlua (2013). Jornada Internacional La intuïció no és su-
ficient: Innovació basada en evidències: el papel de l'avaluació i dels experiments socials. Barcelona, 26 de no-
vembre de 2013. Consulta a 
http://www.ivalua.cat/documents/1/27_09_2013_07_55_50_presentacionivalua_sep13_v2_GarciaMontalvo.pdf 

Generalitat de Catalunya (2011). Pla detallat per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Consulta a 
http://www.aoc.cat/content/download/8701/27269/file/plaDetallatImplantacioFue.pdf  

Generalitat de Catalunya (2012a). Bones pràctiques internacionals de suport a l'emprenedoria social. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Consulta a 
http://www.emprenedoriasocial.cat/bones_practiques/docs/BONES_PRACTIQUES.pdf  

Generalitat de Catalunya (2012b). Com ha de ser la persona emprenedora avui dia. Barcelona: Generalitat de Ca-
talunya (Departament d'Empresa i Ocupació), Diputació de Barcelona (Àrea de Desenvolupament Econòmic). 

Generalitat de Catalunya (2012c). Crowdfunding (micromecenatge). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Depar-
tament d'empresa i ocupació i UE, Fons social europeu. Consulta a 
http://inicia.gencat.cat/inicia/images/cat/CROWDFUNDING%20O%20MICROMECENATGE_CAT_tcm124-
106054.pdf  

Gennero, A., dir. (2002). El proceso de creación de empresas. Universidad de Mar de la Plata. Mar de la Plata 
(Argentina): Facultad de ciencias económicas y sociales. 

González, J. L., Martiarena, A., Peña, I. (2012). Género y actividad exportadora de los emprendedores en Espa-
ña. Revista de economía industrial, núm. 383. Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

González, J.L., Peña, I. (2007). Determinantes de la capacidad de innovación de los negocios emprendedores en 
España. Revista de economía industrial, núm. 363. Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

http://www.aeca.es/pub/refc/articulos.php?id=0291
http://www.cea.es/UPLOAD/INNOVACION/RECURSOS/INNO_750_informe_capital_riesgo.pdf
http://www.camaravigo.com/dmdocuments/factores_consolidacion_empresarial.pdf
http://catedradiversificacion.unizar.es/index.php?modulo=publicaciones
http://books.google.es/books?id=dphrkQacmPsC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3185118
http://www.ivalua.cat/documents/1/27_09_2013_07_55_50_presentacionivalua_sep13_v2_GarciaMontalvo.pdf
http://www.aoc.cat/content/download/8701/27269/file/plaDetallatImplantacioFue.pdf
http://www.emprenedoriasocial.cat/bones_practiques/docs/BONES_PRACTIQUES.pdf
http://inicia.gencat.cat/inicia/images/cat/CROWDFUNDING%20O%20MICROMECENATGE_CAT_tcm124-106054.pdf
http://inicia.gencat.cat/inicia/images/cat/CROWDFUNDING%20O%20MICROMECENATGE_CAT_tcm124-106054.pdf


CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

230 

González, N., Nieto, M. (2012). Descubrimiento y explotación de oportunidades empresariales: un análisis desde 
la perspectiva del capital social y el género. Revista de economía industrial, núm. 383. Madrid: Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo. 

Graña, F., Gennero, A. (2002). El proceso de creación de empresas: Elementos conceptuales. Dins Gennero, A., 
dir. (2002). El proceso de creación de empresas. Universidad de Mar de la Plata. Mar de la Plata (Argentina): Fa-
cultad de ciencias económicas y sociales. 

Grup Banc Mundial (2011). Doing Business 2012: Haciendo negocios en un mundo más transparente. [S.l.]: Grup 
del Banco Mundial. 

Grup Banc Mundial (2012). Doing business 2013 Regulaciones inteligentes para las pequeñas y medianas em-
presas. [S.l.]: Grup del Banco Mundial. 

Grup Banc Mundial (2013). Doing Business 2014. Entendiendo las regulaciones para las pequeñas y medianas 
empresas. [S.l.]: Grup del Banco Mundial. Consulta a http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-
reports/doing-business-2014. 

Güemes, J.J., dir., Coduras, A., Rachida, C. (2010). Global Entrepreneurship Monitor Informe GEM España 2010. 
[S.l.]: IE, Business School. Consulta a http://www.gemconsortium.org/docs/download/616  

Guinjoan, M., Bonal, M. i Romagosa, R. et al. (2012). Anuari de la pime catalana 2012. Barcelona: PIMEC, Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya. Consulta a 
http://observatori.pimec.org/repositori/documents/anuaris/es/AnuariPimeCatalana2012.pdf  

Gulst, N., Maritz, P.A. (2011). Learning from New Venture and Business failure. Núm. 12. [S.l.]: Actual Problems of 
Economics. 

Hernández, R., dir. (2012). Global Entrepreneurship Monitor: Informe España 2011. Trujillo (Cáceres): Fundación 
Xavier de Salas. Consulta a http://www.gemconsortium.org/docs/download/2262  

Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (2012). El emprendedurismo de la población extranjera en 
España. Capital humano, núm. 136. Valencia: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Consul-
ta a http://www.fundacionbancaja.es/archivos/publicaciones/CH136_Bancaja_Ivie.pdf  

Ivàlua (2013). Jornada Internacional La intuïció no és suficient: Innovació basada en evidències: el papel de l'ava-
luació i dels experiments socials. Barcelona, 26 de novembre de 2013. Consulta a 
http://www.ivalua.cat/generic/static.aspx?id=2580  

Kelley, D., Brush, C., Greene, P. et al. (2011). Global Entrepreneurship Monitor: 2010 Women's Report. Wellesley: 
Babson College; Center for Women's Business Research. Consulta a 
http://www.gemconsortium.org/docs/download/768  

Larraza, M., Contin, I., Bayona, C. (2007). Actividad emprendedora, innovación y desarrollo económico. Núm. 
363. Madrid: Revista de Economía Industrial. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

León, G. (2012). Evolución de los spin-offs universitarios. Economistas, núm. 132. Madrid: Colegio de Economis-
tas de Madrid. 

Liseras, N., Gennero, A. (2002). Características generales de los proyectos empresariales y de los Emprendedo-
res Nacientes. Dins Gennero, A., dir. (2002). El proceso de creación de empresas. Universidad de Mar de la Pla-
ta. Mar de la Plata (Argentina): Facultad de ciencias económicas y sociales. 

López, M., Romero, P. M., Díaz, R. (2012). Motivaciones para emprender: un análisis de las diferencias entre 
hombres y mujeres. Revista de economía industrial, núm. 383. Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Mancilla, C.A. (2010). Ensayos sobre el impacto diferenciado en los extranjeros de factores explicativos del em-
prendimiento: el caso de España y sus zonas rurales. Bellaterra: UAB. Departament d'economia aplicada. Consul-
ta a http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/48652/camm1de1.pdf?sequence=2  

http://www.gemconsortium.org/docs/download/616
http://observatori.pimec.org/repositori/documents/anuaris/es/AnuariPimeCatalana2012.pdf
http://www.gemconsortium.org/docs/download/2262
http://www.fundacionbancaja.es/archivos/publicaciones/CH136_Bancaja_Ivie.pdf
http://www.ivalua.cat/generic/static.aspx?id=2580
http://www.gemconsortium.org/docs/download/768
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/48652/camm1de1.pdf?sequence=2


L’EMPRENEDORIA A CATALUNYA: ACTIVITAT, EDUCACIÓ I POLÍTIQUES 
 

231 

Martínez, J., Mira, I., Gómez, J.M. (2012). Influencias de las percepciones personales sobre la actividad empren-
dedora naciente. Una perspectiva de género a través de diferentes entornos económicos. Revista de economía 
industrial, núm. 383. Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Mateos, A., Marín, M.M., Marí, S. et al. (2009). Revisión de los modelos de predicción del fracaso empresarial. 
Aplicabilidad en cooperativas agrarias.. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Consulta a 
http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvcongresoaeca/cd/74i.pdf.  

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2011). Informe sobre la reducción de cargas consecuencia 
de la aplicación de la Directiva de Servicios. Madrid: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Minniti, M. (2012). El emprendimiento y el crecimiento económico de las naciones. Revista Economía Industrial, 
núm. 383, Primer Trimestre 2012. [S.l.]: Ministerio de Indústria, Energía y Turismo. 

Miranda, J. M. (2012). La configuración definitiva del contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Actuali-
dad Laboral, núm. 19, Noviembre 2012. [S.l.]: La Ley. 

Moberg, K., Vintergaard, C., Vestergaard, L. (2012). Evaluating Content Dimensions in Entrepreneurship Educati-
on. Dins Eurostat (2012). Entrepreneurship determinants: culture and capabilities. Luxemburg: Publications Office 
of the European Union. Consulta a http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-12-758/EN/KS-
31-12-758-EN.PDF  

Muñoz, C. (2011). La finalidad del concurso de acreedores: reformas introducidas por la Ley 38/2011. núm. 21-22. 
[S.l.]: Actualidad civil, La Ley. 

Navarro, S. (2013). Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
Actualidad Laboral. [S.l.]: La Ley. 

Observatorio PYME (2010). Servicios de apoyo a la persona emprendedora en España. Madrid: Dirección Gene-
ral de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. Consulta a 
http://www.ipyme.org/Publicaciones/EstudioServiciosApooyoEmprendedores.pdf  

OCDE (2008). Entrepreneurship and Higher Education. Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE) Consulta a http://www.oecd.org/cfe/leed/entrepreneurshipandhighereducation.htm  

OCDE (2009). Evaluation of Programmes Concerning Education for Entrepreneurship. Organització per a la Coo-
peració i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)Consulta a http://www.oecd.org/industry/smes/42890085.pdf  

OCDE (2011). Entrepreneurship at a Glance 2011. [S.l.]: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE). Consulta a 
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5KM30LW29FVG&CID=oecd&LANG=EN  

OCDE (2012a). Entrepreneurship at a Glance 2012. [S.l.]: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE). Consulta a http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5K9GS21DX4XR&LANG=EN  

OCDE (2012b). International Migration Outlook . Resum executiu en espanyol. [S.l.]: Organització per a la Coope-
ració i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). 

OCDE (2013). Enterpreneurship at a glance 2013. [S.l.]: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE). Consulta a http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/OCDE/Documents/Entrepreneurship-
at-a-Glance-2013.pdf  

OCDE: Ahmad, N., Hoffman, A. (2008). A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship. 
STD/DOC(2008)2. Paris: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Consulta a 
http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=std/doc(2008)2  

OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship (2010). Assessment of Government Support Programmes 
for SMEs' and Entrepreneurs's Access to Finance in the Global Crisis. París: Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic (OCDE). Consulta a 
http://www.oecd.org/cfe/smes/Assessment_Government_Support_Programmes.pdf  

Ortega, I. (2012). Políticas públicas para los emprendedores. [S.l.]: euroEditions. 

http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvcongresoaeca/cd/74i.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-12-758/EN/KS-31-12-758-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-12-758/EN/KS-31-12-758-EN.PDF
http://www.ipyme.org/Publicaciones/EstudioServiciosApooyoEmprendedores.pdf
http://www.oecd.org/cfe/leed/entrepreneurshipandhighereducation.htm
http://www.oecd.org/industry/smes/42890085.pdf
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5KM30LW29FVG&CID=oecd&LANG=EN
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5K9GS21DX4XR&LANG=EN
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/OCDE/Documents/Entrepreneurship-at-a-Glance-2013.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/OCDE/Documents/Entrepreneurship-at-a-Glance-2013.pdf
http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=std/doc(2008)2
http://www.oecd.org/cfe/smes/Assessment_Government_Support_Programmes.pdf


CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

232 

Plaza, J. J. (2009). La innovación en el ámbito de la supervivencia y consolidación de nuevas empresas. XXV 
ENCUENTRO ARETHUSE Innovación en una economía global: empresa y políticas públicas. Málaga: Universi-
dad de Málaga. Facultad de ciencias económicas y empresariales. Consulta a 
http://www.pe.uma.es/Arethuse/5p.pdf  

Ramlogan, R., Rogby, J. (2012). The Impact and Effectiveness of Entrepreneurship Policy: Compendium of Evi-
dence on the Effectiveness of Innovation Policy Intervention. Manchester: Universtity of Manchester. Manchester 
Institute of Innovation Research. Manchester Business School. 

Rath, J. (2010). Etnic entrepreneurship: concept paper. Dublin: Eurofound. Consulta a 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/39/en/1/EF1039EN.pdf  

Rehman, S. (2005). Entrepreneurship as an economic force in rural development. [S.l.]: Africa Economic Analysis. 
Consulta a http://www.africaeconomicanalysis.org/articles/gen/rural_entrepreneurship.html  

Rivero, R. (2011). Simplificació administrativa i administració electrònica: objectius pendents en la transposició de 
la Directiva de Serveis. Revista catalana de dret públic, núm. 42, 2011. Barcelona: Escola d'Administració Pública 
de Catalunya. Consulta a http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=280179. 

Rubio, M. (2008). Análisi del fracaso empresarial en Andalucía. Especial referencia a la edad de la empresa. núm. 
54. Málaga: Cuadernos de Ciencias económicas y empresariales. Consulta a 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2856946  

Ruiz, J., Camelo, C., De la Vega, I. et al. (2010). Mujer y desafío emprendedor en España. Cádiz: Universidad de 
Cádiz i Instituto de Empresa, Business School. Consulta a 
http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Catedra_Emprendedores/1004677940_30620108297.pdf  

Ruiz, J., Camelo, M.C., Coduras, A. (2012). Mujer y desafío emprendedor en España. Características y determi-
nantes. Revista de economía industrial, núm. 383. Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Sánchez, J.C., Lanero, A., Yurrebaso, A. (2005). Variables determinantes de la intención emprendedora en el 
contexto universitario. Revista de Psicología Social Aplicada, vol 15, núm. 1. Salamanca: Universidad de Sala-
manca. Consulta a http://psi.usal.es/emprendedores/documentos/Sanchez05.pdf  

Sanchis, J.R., dir., Melián, A., Campos, V. (2010). Emprendimiento, economia social y empleo. València: Instituto 
Universitario de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Valencia. Consulta a http://www.iudescoop-
formaempleo.es/wp-content/uploads/2011/03/emprendimiento  

Santana, J.A., dir., Ferrer, R., Vives, M. (2012). Informe sobre l'accés i inserció del jovent al mercat de treball a 
Catalunya. Col·lecció estudis i informes, núm. 28. Barcelona: Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. 
Consulta a http://www.ctesc.cat/doc/doc_18252729_1.pdf  

Segarra, A. i Teruel, M. (2007). Creación y supervivencia de las nuevas empresas en las manufacturas y los ser-
vicios. Núm. 363. Madrid: Revista de Economía Industrial. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Seguí-Mas, E., Mateos-Roco, A., Marín, M.M. et al. (2011). Factores determinantes en la predicción del fracaso 
empresarial en cooperativas: una análisis DELPHI1. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Consulta a 
http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvicongresoaeca/cd/169i.pdf  

Serasols, C., Cayón M., Criaco, C. (2011). Factors d'èxit i finançament de les spin-offs universitàries. Revista de 
Comptabilitat i Direcció, Vol. 12, any 2011. Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. Consulta a 
http://www.accid.org/revista/documents/Factors_exit_i_financament.pdf  

Shapero, A., Sokol, L. (1982). The Social Dimensions of Entrepreneurship. [S.l.]: Encyclopedia of Entrepre-
neurship. Consulta a http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1497759  

Simon, M., Houghton, S.M., Aquino, K. (2000). Cognitive biases, risk perception, and venture formation: How indi-
viduals decide to start companies. Núm. 15. [S.l.]: Elsevier. Journal of Business Venturing. Consulta a 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902698000032  

Somoza, A. (2000). Los modelos contable-financieros de predicción de la insolvencia empresarial. Una aportación 
y su aplicación a una muestra de empresas de los sectores textil i confección de la provincia de Barcelona (1994-

http://www.pe.uma.es/Arethuse/5p.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/39/en/1/EF1039EN.pdf
http://www.africaeconomicanalysis.org/articles/gen/rural_entrepreneurship.html
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2856946
http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Catedra_Emprendedores/1004677940_30620108297.pdf
http://psi.usal.es/emprendedores/documentos/Sanchez05.pdf
http://www.iudescoop-formaempleo.es/wp-content/uploads/2011/03/emprendimiento
http://www.iudescoop-formaempleo.es/wp-content/uploads/2011/03/emprendimiento
http://www.ctesc.cat/doc/doc_18252729_1.pdf
http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvicongresoaeca/cd/169i.pdf
http://www.accid.org/revista/documents/Factors_exit_i_financament.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1497759
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902698000032


L’EMPRENEDORIA A CATALUNYA: ACTIVITAT, EDUCACIÓ I POLÍTIQUES 
 

233 

1997). Universidad de Barcelona. Facultat de ciències econòmiques i empresarials.Barcelona. Consulta a 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/36672/1/01.ASL_1de10.pdf  

Suárez, A. (2012). Creación de empresas en España desde la perspectiva del emprendedor. Núm. 132. Madrid: 
Revista Economistas. Colegio de Economistas de Madrid. 

Tarziján, J., Paredes, R. (2001). Organización industrial para la estrategia empresarial . Part. II, Cap. 5, Barreras a 
la entrada y estrategia competitiva. Chile: Universidad de Chile. Consulta a 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/org_indu/2.pdf  

Terjesen, S., Lepoutre, J., Justo, R. et al. (2012). Global Entrepreneurship Monitor: 2009 Report on Social Entre-
preneurship. [S.l.]: Babson. Consulta a http://www.gemconsortium.org/docs/download/2519  

Testar, X. (2012). La transferencia de tecnología y conocimiento universidad-empresa en España: estado actual, 
retos y oportunidades. Barcelona: Fundació CYD. Consulta a http://www.univnova.org/documentos/641.pdf. 

The Gallup Organization (2009). Entrepreneurship in the EU and beyond. Flash Eurobarometer, núm. 283. Con-
sulta a http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_283_en.pdf  

TNS Opinion & Social (2012). Entrepreneurship in the EU and beyond. Flash Eurobarometer, núm. 354. Consulta 
a http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_en.pdf  

Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA (2012a). Análisis de los flujos del trabajo autónomo in-
migrante en España. [S.l.]: Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Consulta a 
http://upta.es/images/stories/descargas/analisisflujosmigratorios.pdf  

Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA (2012b). Manual práctico de autoempleo. Madrid: Uni-
ón de profesionales y trabajadores autònomos (UPTA). Consulta a 
http://www.upta.es/images/stories/descargas/manualpracticoautoempleo2012.pdf  

University of Virginia (2011). The Five Principles and the Effectual Cycle. Consulta a 
http://www.effectuation.org/sites/default/files/documents/effectuation-3-pager.pdf  

Vaillant, Y., dir., Guallarte, C., Lafuente, E. et al. (2013). Global Entrepreneurship Monitor: Informe executiu Cata-
lunya 2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació; Diputació de Barcelona, 
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local; Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona; Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

Vaillant, Y., Guallarte, C. (2011). Global entrepreneurship monitor: informe executiu Catalunya 2010. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació; Diputació de Barcelona, Àrea de Desenvolupament 
Econòmic. 

Vaillant, Y., Lafuente, E. (2012). Global entrepreneurship monitor: resum executiu Catalunya 2011. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació; Diputació de Barcelona, Àrea de Desenvolupament 
Econòmic. 

Valencia de Lara, M.P. (2008). Factores determinantes de la creación de una empresa en la etapa del proceso de 
puesta en marcha del proyecto. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Valencia de Lara, M.P., Jiménez, J.J., Garcia, P.M. (2006). Influencia de las características sociodemográficas, 
los rasgos de personalidad y las actitudes del empresario en el nacimiento de la empresa: un estudio empírico. 
Albacete: Universidad de Castilla-La Mancha. 

Valls, J., Cruz, C., Torruella, A. et al. (2012). Causas de fracaso de los emprendedores. Oleiros (La Coruña): 
Netbiblo, s. L. 

Varela, R., Bedoya, O.L. (2006). Modelo conceptual de desarrollo empresarial basado en competencias. Pance-
Santiago de Cali (Colombia): Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial. Universidad Icesi. 

Veciana, J. M. (2005). La creación de empresas. Un enfoque gerencial. núm. 33. Barcelona: Colecció estudis 
econòmics La Caixa. Consulta a http://www.pdf.lacaixa.comunicacions.com/ee/esp/ee33_esp.pdf  

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/36672/1/01.ASL_1de10.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/org_indu/2.pdf
http://www.gemconsortium.org/docs/download/2519
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_283_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_en.pdf
http://upta.es/images/stories/descargas/analisisflujosmigratorios.pdf
http://www.upta.es/images/stories/descargas/manualpracticoautoempleo2012.pdf
http://www.effectuation.org/sites/default/files/documents/effectuation-3-pager.pdf
http://www.pdf.lacaixa.comunicacions.com/ee/esp/ee33_esp.pdf


CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

234 

Verheul, I., Wennekers, S., Audretsch, D. et al. (2001). An eclectic theory of entrepreneurship: policies, institutions 
and culture. TI 2001-030/3. Amsterdam-Rotterdam: Tinbergen Institute Discussion Paper. Consulta a 
http://papers.tinbergen.nl/01030.pdf  

Vidar, S., Lechner, C. (2013). Cognitive biases, organization, and entrepreneurial firm survival. núm. 31 p.278-294. 
[S.l.]: European Management Journal: Elsevier. Consulta a 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237313000029  

Vincenza, M., Salt, J. (2010). Main findings of the conference on entrepreneurship and employment creation of 
immigrants in OECD countries. Data 9-10 de juny de 2010. Paris: OCDE. Consulta a 
http://www.oecd.org/migration/46424942.doc  

Webcapitalriesgo.com (2012). El Venture Capital en España 2011. [S.l.]: Webcaprisk Servicios S.L. Consulta a 
https://www.webcapitalriesgo.com/descargas/BOLETINVC2011AN.pdf  

Webcapitalriesgo.com (2013). El Venture Capital en España 2012. [S.l.]: Webcaprisk Servicios S.L. Consulta a 
https://www.webcapitalriesgo.com/descargas/4022_04_13_1389975540.pdf  

White, S., Gaignebet, C., Reinecke, G. (2005). Valoración de la influencia del entorno de negocios en el empleo 
de las pequeñas empresas. núm. 71S. Ginebra: OIT, SEED: documento de trabajo. 

 

 

http://papers.tinbergen.nl/01030.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237313000029
http://www.oecd.org/migration/46424942.doc
https://www.webcapitalriesgo.com/descargas/BOLETINVC2011AN.pdf
https://www.webcapitalriesgo.com/descargas/4022_04_13_1389975540.pdf

