DOSSIER PER A EMPRENEDORS

AUTOOCUPACIÓ:

ser empresari/ària és un ofici que cal aprendre i perfeccionar per tenir

èxit. La creació d'una empresa neix d'una idea inicial, encara poc definida i poc concreta,
juntament amb una primera voluntat d'establir-se per compte propi. Requereix d'una gran
dosi d'il·lusió i imaginació que serveixin de motor i que permeti superar els obstacles i tirar
endavant quan les coses es posin difícils.
La idea pot sorgir en detectar una necessitat, o una mancança o la voluntat de fer-ho millor o
diferent de com s’està fent, o a partir d’una afició, de l’experiència professional, a partir de
canvis en la societat o innovant.

La persona emprenedora: el perfil de la persona emprenedora es caracteritza per aquests
trets bàsics, entre d’altres:
Facilitat per prendre decisions
Capacitat de direcció
Autonomia personal
Innovació
Creativitat
Afany de superació
Audàcia i capacitat per assumir riscos
Equilibri
Capacitat per assumir responsabilitats

Una gran part dels fracassos de les noves empreses té el seu origen en la manca d'una
planificació adequada que permeti avaluar, almenys, els aspectes fonamentals.

El Pla d'empresa: serveix com a document de presentació i permet reflexionar, aclarir,
detectar errors de planificació.... Es compon de diferents apartats:

1. La persona emprenedora
Aquest apartat ha de contenir tota la informació relativa a les persones promotores del
projecte, les seves capacitats, habilitats, experiència, incloure també les seves motivacions i
objectius, els punts forts...

2. El producte o servei
Fer una descripció del producte o servei que oferirà l'empresa, determinant quines
necessitats pretén cobrir, propietats tècniques, el sector d'activitat, el procés de fabricació o
prestació del servei, càlcul dels costos, plans estratègics de futur, etc.

3. El mercat
Descriure l'estratègia de l'empresa considerant el seu entorn (competidors, clients,
normativa), així com els costos per a cada alternativa que existeixi.

4. L'organització
Concretar la forma jurídica, les tasques a realitzar, agrupar-les creant llocs de treball, establir
les relacions entre ells i els nivells de responsabilitat, en definitiva, dissenyar l'organigrama.

5. El pla financer
Resum dels aspectes quantitatius del pla: previsió de vendes, despeses de producció, de
constitució, de personal, pla d'inversions inicial, etc.

Formes jurídiques

Empresari/ària individual: és aquella persona física que realitza una activitat
econòmica organitzada i continuada. Habitualment es denomina autònom.
Societat civil: és un contracte pel qual dues persones o més posen en comú diners,
béns o treball per desenvolupar una activitat econòmica.
Societat cooperativa: és una entitat jurídica que associa un grup de persones amb
els mateixos interessos o necessitats socioeconòmics amb l'objectiu de donar un
servei o oferir un producte.
Societat anònima: és una societat en la qual els socis posen recursos en comú per
desenvolupar alguna activitat de tipus empresarial amb l'objectiu d'assolir beneficis.
Societat de responsabilitat limitada: és una forma jurídica mercantil de tipus
capitalista, on el capital social està dividit en participacions iguals, indivisibles i
acumulables, que no poden anomenar-se accions.
Societat col·lectiva: és una societat mercantil de responsabilitat il·limitada, en la
qual tots els socis, sota un nom col·lectiu, es comprometen a participar, en la
proporció que s'estableixi, dels mateixos drets i obligacions.
Societat comanditària: societat mercantil formada per dos tipus de socis, els
comanditaris, que tenen la seva responsabilitat limitada al capital que aporten i no
participen en la gestió, i els col·lectius, que regeixen la societat, que aporten el treball
i en alguns casos també capital.
Societat anònima laboral: situada entre la cooperativa i la societat anònima, que
permet l'existència de socis capitalistes no treballadors, socis treballadors i de
treballadors no socis.

Per a més informació:
http://www.gencat.cat/temes/cat/treball.htm

