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L'EMPRENEDORIA: UNA DEFINICIÓ

En termes generals se sol acceptar la definició proposada per
Wennekers i Thurik (1999) segons la qual ens estaríem referint a la
capacitat manifesta i desig dels individus, ja sigui per ells mateixos
o mitjançant equips, dins o fora d'organitzacions existents, de
crear noves oportunitats econòmiques, és a dir, nous productes,
noves

formes

d'organització,

nous

mètodes

de

producció,

etcètera, i introduir les idees en els mercats, fent front a la
incertesa

i

a

altres

obstacles,

adoptant

decisions

sobre

la

localització i en la forma i ús dels recursos i de les institucions.

“ ... l’esperit emprenedor és una actitud i una manera d’actuar, que
es caracteritza per una voluntat d’assumir riscos, d’esdevenir
innovador i per tenir com a objectiu la identificació i l’explotació
d’una oportunitat o idea emprenedora”.

Font: 10 passos per ser una universitat emprenedora.
Xarxa d’Emprenedoria Universitària

UNA EINA PODEROSA I REVITALITZADORA
L’activitat emprenedora és tota activitat empresarial, inclosa
l’autoocupació, que es posa en marxa en qualsevol sector i que no
ultrapassa els 42 mesos de vida.
El context econòmic actual juntament amb la falta d’alternatives
efectives fan que sigui una eina potencialment poderosa, com a
catalitzador i revitalitzador econòmic, i rectificar així la situació
econòmica i laboral imperants en la societat.

La proporció de la població adulta a Catalunya involucrada en la
creació d’una iniciativa empresarial el 2012 va créixer més del 15%
respecte a l’any anterior, la qual cosa representa un increment
del 56,3% des del 2010. Això suposa que el 2012 a Catalunya hi havia
aproximadament 385.900 persones emprenedores en fase inicial

de creació d’empreses.

Font: Global Entrepreneurship Monitor
Informe executiu Catalunya 2012

LES FASES EMPRENEDORES
La primera etapa del procés emprenedor es relaciona amb la
concepció empresarial, que representa el salt des de la intenció
emprenedora (emprenedors potencials) a l’activisme emprenedor
(emprenedors naixents). El més important d’aquesta primera etapa
és detectar fins a quin punt la intenció dels emprenedors
potencials de crear una empresa es tradueix realment en activitat
emprenedora, o si al contrari aquest potencial es limita a la mera
intenció sense que això impliqui cap acció.

EMPRENEDOR
POTENCIAL

EMPRENEDOR
NAIXENT

• INTENCIÓ EMPRENEDORA.
EXPECTATIVES EN ELS 3 PRÒXIMS
ANYS

• ACTIVISME EMPRENEDOR.
SENSE ACTIVITAT NI OPERACIONS
DURANT L’ÚLTIM ANY

Font: Global Entrepreneurship Monitor
Informe executiu Catalunya 2012

CONCEPCIÓ

NAIXEMENT

EL P R O C É S E M P R ESA R I A L

EMPRESA
NOVELL

• ACTIVISME EMPRENEDOR.
AMB ACTIVITAT I OPERACIONS
DURANT L’ÚLTIM ANY.

• ACTIVITAT ENTRE 2 A 3 ANYS
EMPRESA
JÚNIOR

CONSOLIDACIÓ

• ACTIVITAT A PARTIR DE 3 ANYS
EMPRESA
CONSOLIDADA

CREIXEMENT

El capital humà dels emprenedors que està trobant cada vegada
més barreres de cara a una sortida a l’actual mercat laboral no
està sent optimitzat a través de les iniciatives empresarials
promogudes, resultant inaccessible la tornada a la via laboral i
creant una pèrdua neta de coneixement.
Font: Global Entrepreneurship Monitor
Informe executiu Catalunya 2012

L’ E M P R E N E D O R I A M A D U RA
L’activitat emprenedora a Catalunya des de la desocupació ha
augmentat el 2012. Fins al 18,3% dels Emprenedors Naixents de

Catalunya

va

declarar

que

havien

desenvolupat

les

seves

activitats de creació d’empresa des d’una situació laboral de
desocupació.
EMPRENEDORS NAIXENTS 2012
9,66

El 2012 s’observa un apogeu
d’emprenedors

7,39
22,16

i

mitjana
25,57

edats

compreses entre els 45 i 54
anys

35,22

amb

l’increment
de

de

l’edat

l’emprenedor

en

fase inicial a Catalunya a 40,3
anys.

18-24 anys
45-54 anys

25-34 anys
55-64 anys

35-44 anys

Aquest resultat és un senyal de la tendència observada a la
resta d’Espanya des de fa diversos anys, on els aturats formen
una

quantitat

desproporcionalment

involucrats en activitats emprenedores.
Font: Global Entrepreneurship Monitor
Informe executiu Catalunya 2012

alta

dels

individus

A N A LIT Z A R L A V I A B ILITAT: E L P L A D’ E M P R ESA

Un

pla

d’empresa

és

una

eina

de

treball, on es recullen els diferents
factors i els objectius de cadascuna
de les àrees que intervenen en la
posada en marxa d'un negoci.

Aquest és el full de ruta del projecte empresarial que permetrà
valorar si la idea és viable i determinar les passes a seguir. Així
donç el projecte comença bé per què es consolidi i esdevingui
durador.

D E L A I D E A A L P R OJ ECT E E M P R ESA R IA L
Tot i així, la suposada viabilitat o no de la idea no és quelcom
definitiu. La Idea és només una de les peces i cal conèixer les
fonts de valor que augmentin la nostra diferenciació i les
nostres possibilitats d’èxit.
PLA JURÍDIC I FISCAL
PLA MÀRQUETING

PRESENTACIÓ
• DEFINICIÓ
IDEA/NEGOCI

• PRODUCTE O
SERVEI

PLA PRODUCCIÓ I
QUALITAT

• MERCAT

•PRODUCCIÓ I
PRESTACIÓ SERVEIS

• COMPETÈNCIA

• QUALITAT

• PREU

• EQUIP
•INFRAESTRUCTURA

• EQUIP PROMOTOR

• DISTRIBUCIÓ
• PROMOCIÓ

•SEGURETAT I MEDI
AMBIENT

• PREVISIÓ VENDES

Font: estructura del pla d’empresa.

PLA D’ORGANITZACIÓ
I GESTIÓ
•ORGANITZACIÓ
•GESTIÓ DE
PERSONAL

• DETERMINACIÓ
FORMA JURÍDICA
•ASPECTES LABORAL
DE L’EQUIP
PROMOTOR
•ASPECTES LABORALS
I SEGURETAT
SOCIALS DELS
TREBALLADORS
•OBLIGACIONS
FISCALS
•PERMISOS,
LLICÈNCIES I
DOCUMENTACIÓ
OFICIAL
•COBERTURA DE
RESPONSABILITATS
•PATENTS, MARQUES
I ALTRES TIPUS DE
REGISTRES

PLA ECÒNOMIC I
FINANCER
•INVERSIONS I
FINANÇAMENT

•COMPTE DE
RESULTATS
•PLA DE TRESORERIA
• BALANÇ DE
SITUACIÓ
•SISTEMA DE
COBRAMENT I
PAGAMENT

CO M P E T È N C I ES P E R L’ E M P R E N A BI LITAT

L’emprenabilitat també depèn de quins són els nostres
coneixements, habilitats, aptituds i actituds necessàries per
crear i gestionar una empresa.

HABILITATS
COMUNICATIVES

CAPACITATS DE
GESTIÓ

HABILITATS
ORGANITZATIVES

HABILITATS PER
CONÈIXER I
APROFITAR
L'ENTORN

m è to d e byo b u
El Mètode BYOBU proporciona les eines necessàries amb
l’objectiu de dur a terme eficaçment el procés d’emprenedoria.
Ajuda a l’emprenedor/a a desenvolupar ordenadament les idees
de la seva iniciativa de forma clara i senzilla.
Les seves cares, que a continuació es mostren, ofereixen l’espai
necessari per plasmar els conceptes corresponents a cada un
dels aspectes que s’han de tenir en compte de la futura entitat
que es vol constituir.
Amb aquest mètode s’aprofita l’espai físic alhora que concentra
eficientment tots els elements teòrics i pràctics relatius a la
finalitat que es pretén assolir, i que és: la constitució de la teva
empresa.
Posa’t a treballar en el teu pla desplegant cada dia l’empresa
davant teu i visualitzant el seu progrés.
Munta el teu projecte empresarial i confirma la seva viabilitat
amb el Mètode BYOBU.

m è to d e byo b u

PRESENTACIÓ
DEFINICIÓ DE
L’IDEA/NEGOCI
L’EQUIP PROMOTOR

HABILITATS
ORGANITZATIVES

m è to d e byo b u

PLA MÀRQUETING
PRODUCTE O SERVEI
MERCAT
COMPETÈNCIA
PREU
DISTRIBUCIÓ
PROMOCIÓ
PREVISIÓ VENDES

HABILITATS
COMUNICATIVES

HABILITATS PER CONÈIXER I
APROFITAR L'ENTORN

m è to d e byo b u

PLA PRODUCCIÓ I
QUALITAT
producció i prestació
serveis
Qualitat

Equip
Infraestructura
Seguretat i medi
ambient

CAPACITATS
DE GESTIÓ

m è to d e byo b u

PLA D’ORGANITZACIÓ
I GESTIÓ
ORGANITZACIÓ
GESTIÓ DE PERSONAL

HABILITATS
COMUNICATIVES

HABILITATS
ORGANITZATIVES

m è to d e byo b u

PLA JURÍDIC I FISCAL
DETERMINACIÓ DE LA
FORMA JURÍDICA
ASPECTES LABORAL S DE
L’EQUIP PROMOTOR
ASPECTES LABORALS I
SEGURETAT SOCIALS
DELS TREBALLADORS
OBLIGACIONS FISCALS
PERMISOS, LLICÈNCIES I
DOCUMENTACIÓ OFICIAL
COBERTURA DE
RESPONSABILITATS
PATENTS, MARQUES I
ALTRES TIPUS DE
REGISTRES

CAPACITATS
DE GESTIÓ
HABILITATS PER CONÈIXER I
APROFITAR L'ENTORN

m è to d e byo b u

PLA ECÒNOMIC I
FINANCER
Inversions i
finançament
Compte de resultats
Pla de tresoreria
balanç de situació
Sistemes de cobrament i
pagament

CAPACITATS
DE GESTIÓ

HABILITATS
ORGANITZATIVES

L A DEFINICIÓ

Del
japonès ( 屏 風 byobu - byo
"protecció" i bu "vent").
El terme significa, en sentit figurat,
la "pantalla de protecció contra el
vent" .
BYOBU es un conjunt de diversos
panells units, que es dobleguen,
usats per separar interiors.
Originaris de la Xina, com prototips,
estan datats del període de la
dinastia han i van ser introduït al
Japó
al
segle
VIII,
quan
els
artesans japonesos van començar
a
construir-los
influenciats
altament pels patrons xinesos ja
establerts.

Font: wikipedia
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"Un no pot negar els riscos ni preocupar-se per
ells, el que ha de fer és dotar-se de les eines
necessàries per superar-los"
Elisabeth Egea. Pedagoga.
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