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DESCRIPTOR OFICIAL DE L’ASSIGNATURA 
Procés i problemes de la creació d’una empresa. El pla d’empresa. Factores de èxit i fracàs de les noves 
empreses. Finançament de la nova empresa: capital i risc.  
OBJECTIUS 
L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura es estudiar el procés de creació d’una empresa (des de la idea 
inicial fins a la fundació legal de la empresa) a través del anàlisi i desenvolupament del PROJECTE O PLA 
D’EMPRESA, document escrit que conté els aspectes més rellevants relatius a la posada en marxa i 
llançament d’un negoci. S’explicarà en que consisteix un pla d’empresa, quines funcions te, així como quines 
son les parts més importants del mateix. A més a més, també es tractaran temes relatius a la funció 
empresarial i la creació d’empreses no directament relacionades con la elaboració del pla d’empresa, como 
per exemple, la importància de les noves empreses en l’actualitat, les característiques del empresari, d'altres 
formes de crear empreses (franquícia, compra d’empreses, etc.), problemes en el procés de creació 
d’empreses, les xarxes del empresari, etc.  
 
CONTINGUT 
PART 1. Introducció: rellevància de la creació d’empreses en l’actualitat  

 1. Noves empreses i Pimes en la economia  
 2. Característiques del empresari/ària  
 3. Enfocaments teòrics de l'estudi de la funció empresarial i la creació de noves empreses  

 
PART 2. Procés de creació d’empreses  

 1. Procés de creació d’una empresa: fases 
 2. Problemes en la creació d’empreses 
 3. Generació de idees de negoci. Creativitat empresarial  
 4. Identificació i avaluació d'una oportunitat empresarial  
 5. Procés estratègic: Modelo de negoci  

 
PART 3. El Pla d’empresa (PE)  

 1. Utilitat i contingut del PE  
 2. Anàlisi de l’entorn  
 3. Pla de marketing  
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 4. Pla d’operacions  
 5. Pla d’organització i recursos humans  
 6. Pla jurídic-fiscal  
 7. Pla econòmic-financer  
 8. Anàlisi de sensibilitat  
 9. Valoració del projecte  

  
PART 4. Formes de crear empresa. 

 1. Formes d’iniciar-se com a empresari: Start up, spin off, llicències, franquícies, buy-out, buy-in, 
venture management (intrapreneurship) 

 2. La franquícia 
 3.  La compra d’empreses (managament buy-out) 
 4.  Venture management: Els projectes innovadors en les grans empreses (intrapreneurship o 

corporate entrepreneurship)  
 
PART 5. Financiació de la nova empresa. 

 1. Mitjans habituals del sistema financer 
 2. Capital risc 
 3.Business angels 
 4. El problema de finançament de la nova empresa i com ho intenten resoldre els nous empresaris 

 
PART 6. Altres temes rellevants en la creació d’empreses 

1. Factors d’èxit i fracàs de les noves empreses 
 2. Xarxes i creació d’empreses 
 3.  Protecció legal d’una idea i/o oportunitat empresarial 
 4.  Formes jurídiques i aspectes legals 
 5. Mesures de recolzament a la creació d’empreses 
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NORMES SOBRE EL DESENVOLUPAMENT i L’AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA 
El desenvolupament de l’assignatura es basa en les següents activitats:  

(1) Explicacions del profesor en classe.  
(2) Anàlisi i discussió de casos pràctics.  
(3) Preparació i presentació de casos pràctics i treballs a classe per part de l’estudiant.  
(4) Preparació d’un pla d’empresa per part del estudiant.  

La qualificació final d’aquesta assignatura será la resultant de les següents notes (cal obtenir una nota >5 a 
cada part):  

a) 50%: Elaboració d’un projecte d’empresa o desenvolupament d’una part del pla d’empresa.  
b) 30%: Examen.  
c) 20%: Casos pràctics, exercicis, treballs i participació a classe.  
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