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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 possibles 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 persones 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 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 caràcter 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.

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 Informe: 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 marxa 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 coneixements, les seves capacitats i les seves actituds.
Segons la Recomanació, 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 competència 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 oportunitats, i és el
fonament d’altres capacitats i de coneixements més específics que precisen les persones que estableixen o contribueixen a una activitat social o comercial. Això ha d’incloure prendre consciència sobre els valors ètics i promoure 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 emprenedora 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 efectuada 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 emprenedoria. Ara bé, cal tenir en compte que es tracta d’una definició dinàmica, on el concepte d’emprenedoria evoluciona 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 nous
Emprenedors
Empresaris
Empresaris
naixents
novells
junior

Emprenedors potencials

Fins a 12 mesos

Concepció

12-18 mesos

19-42 mesos

Empresaris
consolidats
Més de 42 mesos

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.
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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 àmbit, com la Fundació Kauffman. El seu objectiu és desenvolupar un llistat d’indicadors, definicions i conceptes estandarditzats 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 assalariats) 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 Catalunya, 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 postobligatòria 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 empreses).

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
Informe GEM

2007

2008

2009

395.969

337.630

302.767

8,39

7,27

6,38

Autònoms pròpiament dits (APD)

371.531

352.957

332.250

Percentatge dels APD sobre el total d'afiliació a la Seguretat Social

10,9

10,9

10,7

576.725

582.748

523.948

16,4

16,7

16,4

Persones emprenedores
TEA

Seguretat Social

Treballadors per compte propi
EPA

Percentatge dels treballadors per
compte propi sobre la població
ocupada

2010

2011

2012

248.000 334.500 385.900
5,04

6,82

7,88

324.435 318.511 309.783
10,5

10,6

10,8

501.545 485.299 474.901
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 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 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 termes de demografia empresarial: es continuen creant empreses, però a un ritme inferior a les que es destrueixen.



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 indicadors 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 persistència 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 objecte 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 positius 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 rellevants 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 tipologia 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 negoci 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 econòmic i social, entre d’altres. Alhora, determinar el punt en el qual es pot dir que un negoci està consolidat és dificultós 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 empresarial cal esmentar, a mode de conclusió, que el seu concepte tampoc és unívoc i que les causes que el provoquen 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 rellevància 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 establerta en el Programa d’indicadors d’emprenedoria de l’OCDE – Eurostat.

FIGURA 2.

Els factors clau de l’activitat emprenedora

Les persones
emprenedores

La cultura
empresarial

L'accés al
finançament

El marc
regulatori

Les condicions
del mercat
i
del marc
tecnològic i
innovador

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 persones que la lideren. Els trets de la personalitat de les persones emprenedores més analitzats i predominants són: la motivació per a l’assoliment d’un objectiu, l’autonomia, l’obertura, l’extraversió, la consciència 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 canvis 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 societat i defineix un context social on s’estimulen les conductes empresarials. La medició de la cultura empresarial 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 diferents. 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 culturals que regeixen a Espanya no es perceben com adequades per impulsar l’adquisició de valors emprenedors 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 facilita 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 rellevants 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 (factoring), 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 empreses 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, avaluables 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 reglamentació dels productes i serveis; la regulació del mercat de treball; la seguretat social i sanitària; el marc fiscal 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 emprenedora 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 regió; el sistema de patents; les possibilitats d’accés al mercat intern (barreres d’entrada i sortida) o al mercat 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 sistema 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 diferents 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 condicionats 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'entrar 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 ordenada 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 Empresarial de la Generalitat de Catalunya (2011), s'arribin a identificar al voltant de 600 tràmits diferents (xifra 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 intens perquè no tots els estudis analitzen les mateixes variables. En algunes ocasions els resultats econòmics 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 necessitat 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 empresarial 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, proveïdors, factors de producció i de serveis i a la dinamització aplicable al territori – i de la voluntat de projecció 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 supervivència empresarial, i els projectes fracassen. La importància del fracàs en el procés emprenedor i les seves conseqüències 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 diferències 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 macroeconòmic, 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 específics 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 formes: el conveni, considerat pel legislador com la solució normal de concurs, i la liquidació. Els trets més característics 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 comparativament amb altres països a Espanya se’n fa poc ús del procediment. La Llei 14/2013 de suport als emprenedors 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 deutes 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 emprenedores, 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 empreses 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 mostren 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 diferenciació clara entre les fallides fraudulentes i les que no ho són. L’alliberament del passiu del deutor és una pràctica 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 aleshores 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 condueixen 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 capitalisme i la globalització de l’economia, als quals també es pot fer front a través de l’educació, la innovació i

13

CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA

l’emprenedoria. No existeix una definició unívoca sobre educació emprenedora, però 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.
En aquest sentit, es tendeix a diferenciar entre les competències emprenedores (p.e. 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 (p.e. economia, finances, gestió i
planificació, mercat del treball, món dels negocis, marc regulatori, etc.). Una part com a mínim de les competències 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 personals 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 objectius 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 escolars, 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 intrínseca 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 intern 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 varia considerablement en funció dels estats membres de la UE. A la major part dels països, la formació en emprenedoria 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 emprenedora, 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), mentre 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 convertirse 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 emprenedora en els seus documents estratègics i/o plans d’acció i, al mateix temps, en fan una incorporació curricular transversal.
Aquest seria el cas d’Espanya i Catalunya, on l’educació emprenedora a l’educació primària no s’articula mitjançant 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 documents estratègics i/o els plans d’acció són molt freqüents, més que en el cas de l’educació primària. Les aproximacions 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, formació 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 postobligatòria 9
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 curricular 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 assignatures 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 mitjà, d’una banda, un epígraf (“Formació professional inicial”) que agrupa bàsicament els cicles formatius de grau mitjà (corresponents a l’educació secundària postobligatòria) i els cicles formatius de grau superior (corresponents a l’educació postobligatòria no universitària), i un epígraf sobre “Estudis universitaris”.
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 comparativa 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 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: Educació 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 activitats d’aprenentatge; la participació de l’alumnat és limitada; els mètodes d’ensenyament no són els més eficients; 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 creixement, 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 universitàries: l’educació emprenedora s’ofereix normalment com a opció i no està present en molts departaments. També destaca la mancança d’una massa crítica de professorat expert en emprenedoria a moltes universitats europees.



En relació amb el finançament, la major part dels programes públics destinats al foment de l’educació emprenedora 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 flexibles 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 transferència 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’ocupació 12
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 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 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 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) 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 cicle 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 professional 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 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 centres d’innovació i de formació professional. 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, 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 sobre 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 públiques 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 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, 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 mitjanes 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 estatal, cal fer referència a l’aprovació, el setembre del 2013, de la Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que estableix mesures per fomentar la cultura emprenedora i facilitar l’inici de l’activitat empresarial, incentius 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 emprenedora, 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 reconeixement i suport social de l’activitat emprenedora estan destinades a posar en valor el fet d’emprendre entre la població. 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 destinades a la decisió d’emprendre
Mesures per fomentar l’esperit emprenedor

Mesures destinades a la gestació de la idea

Mesures per fomentar el reconeixement i
suport social a l’emprenedoria
4.1.3. Mesures destinades a reduir
“l’estigma del fracàs”

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

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

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.)

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 consolidació 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 concretes 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

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

Mesures de suport al finançament de
la iniciativa emprenedora

1.

Simplificació administrativa

2.

Informació, assessorament i suport tècnic

3.

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

4.

Atracció del talent

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 generals de classificació

Mesures de suport a l’emprenedoria
social

Mesures específiques. Es poden incloure en alguna de les categories generals 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 Generalitat, 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 document.

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 marxa 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 “habilitat 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, independentment 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 transforma 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 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-
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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 emprenedora 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 repercutir 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 oportunitat és superior a la de necessitat, si bé aquesta darrera creix amb força l’any 2011 i 2012. Les dades també reflecteixen que la majoria d’emprenedors no tenen assalariats, i precisament els que sí en tenen davallen de manera més intensa, fet que comporta una accentuació de l’atomització de l’emprenedoria. Per últim, el CTESC destaca 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, coneixements 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 influència 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 població. Encara està pendent fomentar de forma clara i contundent el prestigi i el reconeixement social de les persones 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 territori.

2.

Cal seguir treballant en accions de revaloració de l’emprenedoria entre la ciutadania, per poder atraure i transformar 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 Promoció 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 dimen20
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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 projectes amb un component molt elevat de recerca i innovació, ja que molts cops es converteix en l’única via per al finançament 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 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 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 tipus 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 vinculades a l’activitat econòmica.

6.

A la pràctica la capitalització de l’atur ha esdevingut una de les principals fonts per facilitar el finançament necessari 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 treball 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 conjunt 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 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, atès que en la seva primera
fase de vida les petites empreses sovint són febles i necessiten suport i protecció per poder competir adequadament 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 mínims.

-

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 innovador. 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 internacionalització s’ha d’entendre com una manera de potenciar la innovació i la creativitat amb el coneixement d’altres experiències.
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 facilitar un millor encaix entre les necessitats del sector productiu, la realitat del territori i l’activitat i la recerca universitària, 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 negocis, 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 tenen 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 endarrereix l’inici de l’activitat econòmica i genera un greuge econòmic significatiu, ateses les despeses fixes que tenen lloc amb independència de la data d’obertura del local. De tota manera, cal dir que s’ha intentat solucionar 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 mesura 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 llicències 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 autonòmic com local, substituint el règim d’autorització i llicència administrativa pel de declaració responsable i comunicació 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 permanència 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 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 presència més elevada de dones en l’equip de treball; aprofitar l’experiència prèvia de les persones que endeguen 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 emprenedores 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 procediment d’insolvència definitiva, un procés amb moltes càrregues negatives i que sovint acaba amb la liquidació empresarial, i afecta de manera molt considerable el patrimoni present i futur de la persona emprenedora 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 discharge, 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 reorganització 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, especialment si el projecte ha fracassat. Així, tal i com conclou l’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 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 provoquen 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 aquesta 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 protegeix. 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 oportunitats.
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 internes.
35. Caldria elaborar programes de reinserció professional destinats als emprenedors que han viscut una fallida empresarial, 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 prestacions 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 desenvolupament de la cultura emprenedora, atesa la importància que tenen, per exemple, el treball en equip i la planificació d’activitats en aquests entorns.
Quant als coneixements tècnics, es poden ensenyar dins d’esquemes optatius, en funció dels interessos personals 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 estructural 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 programes 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), orientades 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 emprenedora 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 desenvolupament de determinats valors com la responsabilitat i l’esforç, així com en l’entrenament de les competències lligades 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 professionals orientats a fer emergir les iniciatives emprenedores de l’alumnat sobre la base de tres pilars: els coneixements, 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 empresarials, inversors privats, etc.) per facilitar el coneixement de projectes emprenedors pràctics i reals, així com promoure 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 planificació 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 qualificació 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 algunes iniciatives amb una sòlida i llarga tradició, en general s’observa una gran atomització i una oferta molt generalista dels serveis per a l’emprenedoria, que no beneficia l’atenció als usuaris i que provoca duplicitats i ineficiències.
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Les mesures de suport a l’emprenedoria es concentren en les fases inicials i desatenen les de consolidació i creixement, malgrat que són un dels punts dèbils del procés d’emprendre a Catalunya. El flux net empresarial compara 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 Catalunya, amb una cultura emprenedora dèbil.
En aquest context, per guanyar eficàcia i millorar els resultats, és important que els serveis adreçats a les persones 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 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 adequada. La formació relacionada amb les àrees de gestió i de comercialització enfocades al propi negoci és fonamental.
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, financers, 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 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 diversitat 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 qualitatius i quantitatius.
49. S’ha de fomentar l’emprenedoria amb responsabilitat per evitar les conseqüències no desitjades d’animar indiscriminadament 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 instruments de finançament cap a aquests sectors. És tasca del Govern de la Generalitat definir aquests sectors econòmicament estratègics i aquells que estan sobredimensionats o necessiten una reestructuració per millorar la seva 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 territori 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 fet i de resultats assolits i establiment de mecanismes de transferència de coneixement 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 consolidació 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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