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Malgrat la importància que té l’activitat emprenedora des 
de l’àmbit universitari, tant pel que fa al desenvolupament 
de professionals millor preparats com per al progrés de la 
societat en general, no existeix fins al moment cap 
mecanisme específic d’anàlisi de l’activitat emprenedora 
universitària. 

Així doncs, l'objectiu principal de l'Observatori 
d'Emprenedoria Universitària (OBSEU) és mesurar 
l'activitat emprenedora a les universitats públiques 
catalanes. En aquesta primera etapa de l’OBSEU s’ha fet 
una prova pilot en la qual participen 4 universitats 
públiques catalanes: Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC) i Universitat Pompeu Fabra (UPF). 

Per tal d’assolir l’objectiu prèviament plantejat, la 
informació de l’OBSEU per el curs 2011 ha estat 
recollida a partir de diferents instruments metodològics: 
a) Qüestionari d'actituds cap a la creació d'empreses 
administrat a una mostra representativa d'estudiants 
universitaris, b) Grup de discussió format pels 
responsables i experts de la promoció de l'activitat 
emprenedora universitària, c) Fonts secundàries sobre les 
empreses creades i el context de cada universitat 
participant (trampolins tecnològics o similars de cada 
universitat). 

A continuació es presenta un resum dels resultats més 
rellevants de l’OBSEU. 

Pel que fa a les actituds cap a la creació d’empreses, es 
van realitzar 847 enquestes distribuïdes de la següent 
forma: 30% a la UAB, 19% a la UdL, 31% a la UOC i 
20% a la UPF. Les característiques de la mostra 
analitzada són les següents. Un alt percentatge 
d'estudiants es situa entre 20 i 25 anys, especialment per 
la UAB (55,5%) i la UdL (73,0%), mentre que els 
estudiants de la UOC i la UPF es concentren en edats 
superiors a 26 anys (95,4% i 89,3% respectivament). En 
quant a la situació laboral, la majoria dels estudiants 
treballen (66,6%), malgrat que a la UdL el percentatge 
s’inverteix, doncs el 62,3% es dediquen exclusivament a 
la universitat. 

Diversos autors consideren que les actituds cap a 
l’emprenedoria són factors decisius per al procés de 
creació d’empreses. En aquest sentit, els resultats de 
l’OBSEU (veure Figura 1) mostren que de mitjana, el 
70% dels estudiants compten amb models de referència per 
posar en marxa un negoci, especialment els estudiants de la 
UPF (83%), però només el 33% veu oportunitats per 
emprendre, i de mitjana el 53% tenen por al fracàs, resultats 
que es podrien parcialment explicar per la crisi econòmica i 
financera actual.  

De la mateixa manera, destaquen les marcades diferències  
en la percepció de coneixements per emprendre per part dels 

estudiants universitaris, doncs mentre que la majoria dels 
estudiants de la UPF i la UOC (més del 62%) considera 
que té els coneixements, habilitats i experiència necessaris 
per crear una empresa, l’esmentat percentatge és del 50% 
a la UAB i del 35% a la UdL. 

Figura 1. Actituds cap a la creació d’empreses 
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A més, en la Figura anterior s'observa que mentre que només 
un terç (33%) percep oportunitats per emprendre, la majoria 
dels estudiants (més del 60%), veuen com una acció atractiva 
iniciar una aventura empresarial, considerant que la funció de 
l’empresariat té reconeixement i prestigi a la societat. Els 
resultats també indiquen que percebre la creació d'empreses 
com una opció professional atractiva està directament 
relacionada amb els noticies sobre nous negocis. 

 

Resum executiu 

Només el 33% dels estudiants veu oportunitats per 
emprendre. 

La creació d'empreses com una opció professional 
atractiva està directament relacionada amb les 
noticies sobre nous negocis. 
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Principals activitats i accions realitzades per les 
universitats per tal de fomentar la creació 
d’empreses i l’esperit emprenedor: 

 Foment i sensibilització de 
l’emprenedoria dins els seus 
campus a través de xerrades 
en jornades de foment a 
l’emprenedoria, tallers i/o 
premis (UAB, UdL i UPF). 
Es destaquen la participació 
en la Càtedra Bancaja 
(UAB, UdL, UPF) 

 Docència específica en 
graus, postgraus i doctorats 
(UOC, UAB, UdL i UPF). 

 Assessorament/ 
acompanyament en el 
procés d’elaboració del pla 
d’empresa i creació de 
l’empresa (UAB, UdL i 
UPF).  

 Viver d’empreses (UOC, 
UAB, UdL, UPF). A més, la 
UOC té previst 
desenvolupar un viver 
virtual d'empreses. 

 Centres universitaris de 
creació d’empreses (Centre 
d’Iniciatives Emprenedores 
Universitàries (CIEU,UAB). 

 Col·laboració amb altres 
organismes de suport a la 
creació d’empreses: 
ACC1Ó, Barcelona Activa, 
Trampolins tecnològics, 
redOTRI etc. (UAB, UPF i 
UdL).  

 Investigació en l’àmbit de 
l’emprenedoria (UAB, 
UdL, UPF, UOC). 

 Concursos d’idees (UAB, 
UPF, UdL) 

 Premis (UAB, UPF, UdL) 

 Parc de recerca (UAB) 

 Recerca de finançament 
(UPF, UdL) 

 Protecció tecnologies 
generades a la universitat 
(UAB, UdL) 

 Newsletter dedicat a 
l’emprenedoria (UdL) 

 Participació en la línia B 
(Xarxa INICIA) (UAB, 
UPF, UdL) 

 

Per altra part, la literatura sobre el tema considera que el 
desig, la viabilitat i la intenció d’emprendre, són 
fonamentals per tal d’acabar fundant una empresa. En 
aquesta línia, a la Figura 2 es pot veure que la majoria 
d'estudiants universitaris catalans manifesten el desig de 
crear una empresa, però la intenció final està condicionada 
per la viabilitat o facilitat de posar en marxa una empresa a 
l'actualitat. 

 

Figura 2. Intencions per crear una empresa 
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Per aproximar-se a les condicions de l’entorn per emprendre 
s’han fet diverses preguntes relacionades amb els factors que 
condicionen l’activitat emprenedora. 

A la Figura 3 es presenta la valoració que els estudiants fan 
dels factors que afavoreixen la creació d'empreses. Es 
destaca l'accés al finançament, seguit per noves tecnologies i 
menys burocràcia i tràmits administratius. 

Figura 3. Valoració mitja dels factors que 
afavoreixen la creació d'empreses 
Escala de 1 (res important) a 5 (molt important) 
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De la mateixa manera, a la Figura 4 és presenta la valoració 
que els estudiants fan dels factors que dificulten la creació 
d'empreses, observant que novament destaquen els aspectes 
relacionats amb la manca de finançament, la falta de capital 
inicial i les càrregues fiscals. 

Figura 4. Valoració mitja dels factors que 
dificulten la creació d'empreses 
Escala de 1 (res important) a 5 (molt important) 
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Així doncs, a grans trets, sembla ser que els factors que 
afavoreixen la creació d’empreses coincideixen amb els que 
dificulten l’activitat emprenedora, informació molt rellevant 
pel disseny de polítiques governamentals relatives al foment 
de l’emprenedoria en l’àmbit universitari. 

En aquesta mateixa línia a la Figura 5 es presenta l’opinió 
dels experts sobre els aspectes més rellevants per fomentar 
la creació d'empreses des de la universitat. Així doncs, els 
experts qualifiquen com a molt importants les actituds cap a 
la creació d'empreses, donant menys importància a les 
normatives per emprendre. 
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Figura 5. Opinions dels experts sobre aspectes 
per fomentar la creació d’empreses des de la 
universitat 
Escala de 1 (res important) a 5 (molt important) 
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Punts forts: 

- Accions formatives relatives a l’emprenedoria vinculades amb 
l'oferta d'e-learning (UOC). 

- Les persones que impulsen les activitats procedents de diferents 
organitzacions dins la comunitat universitària (UAB). 

- Existència d'alguns casos d'èxit i de fracàs (UAB). 

- Contacte amb la resta d’universitat catalanes (UdL). 

- Especialització en projectes innovadors (UdL). 

- Varietat d’oferta formativa relativa a l’emprenedoria (UOC). 

- Foment de l’emprenedoria en l’àmbit de la investigació (UPF). 
 

Punts febles: 

- Poca coordinació entre les diferents activitats que es porten a 
terme per tal de fomentar l’activitat emprenedora dins l’àmbit 
universitari (UAB, UPF, UdL).  

- Poc reconeixement de les activitats d’emprenedoria (UAB). 

- Accions relativament recents amb poca experiència a l’hora de 
dur-les a la pràctica (UdL). 

- Excessiva dependència financera (UOC). 

- Falta de legitimació de l’emprenedoria per part de la societat. 
(UAB, UdL).  

 

Propostes de millora: 

- Adaptar i ajustar els continguts i metodologies docents d’acord 
a la realitat empresarial actual (UOC). 

- Increment dels recursos econòmics per dur a terme les acciones 
relatives al foment de l’emprenedoria (UdL). 

- Necessitat de definir una clara estratègia de suport a 
l’emprenedoria en l’àmbit universitari (UdL). 

- Construir un marc estable que permeti la generació de 
coneixement i el subministrament de recursos útils per les 
persones emprenedores (UdL).  

- Creació d’unitats específiques de suport a l’emprenedoria pels 
estudiants i resta de la comunitat universitària (UPF). 

- Coordinació de les diferents actuacions en emprenedoria que es 
duen a terme a la universitat (UPF). 

- Incorporar assignatures de Creació d’Empreses i Emprenedoria 
en tots els nivells i estudis universitaris (UPF). 

A continuació es presenten les principals característiques de 
les empreses creades a les universitats públiques catalanes 
que han participant en aquesta primera etapa de l’OBSEU 
(UAB, UdL, UOC i UPF).  

Tal i com s'ha indicat anteriorment, les dades s'han obtingut 
a través dels respectius trampolins tecnològics de cada 
universitat, complementant la informació amb les enquestes 
administrades als estudiants (a excepció de la UOC, 
informació de la qual s’ha obtingut únicament a partir de les 
esmentades enquestes).  

Com es pot veure a la Figura 6, el nombre total d'empreses 
creades des de la universitat pel període 2000-2011 és de 
222, d'entre les quals 81 han estat creades a la UOC, 80 a la 
UAB, 44 a la UPF i 17 a la UdL. 

Figura 6. Empreses creades 
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A la Figura 7 s’observa que la forma jurídica predominant 
de les noves empreses és la de societat limitada (63%). Li 
segueix en menor percentatge l’empresari individual, amb 
un 18%, i altres formes jurídiques amb un 19%.  

 

Figura 7. Forma jurídica 
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El nombre total d'empreses creades des de la 
universitat pel període 2000-2011 és de 222. 

El 64% tenen entre 1 i 9 treballadors/es 
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En referència al nombre de treballadors de les noves 
empreses (Figura 8), variable de la qual està estretament 
relacionada amb la forma jurídica escollida, s’observa que 
el 27% de les empreses creades són sense treballadors/es, el 
64% tenen d’entre 1 i 9 treballadors/es, i el 10% d’entre 10 
i 49 treballadors/es. 

 

Figura 8. Dimensió de l'empresa 
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Pel que fa al sector d'activitat, el 24% pertany al sector 
industrial, el 20% a construcció i la major part de les 
empreses es dediquen al comerç o a d’altres serveis (veure 
Figura 9). 

Figura 9. Sector d'activitat 
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Finalment, a la Figura 10 s’observa que la majoria 
d’empreses (aprox. 70%) es van crear entre l’any 2006 i 
2011.  

 

Figura 10. Any de creació de l’empresa 
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En termes generals, i com a reflexió global de l’OBSEU, es 
podria dir que des de l’àmbit universitari s’està duent a 
terme una molt bona tasca pel foment de l’emprenedoria. 
Malgrat això, cal continuar treballant en aquesta línia, 
trobant sinergies amb el món empresarial i amb el suport de 
l’Administració Pública.  

 

Resultats més rellevants de l’OBSEU-2011: 

 

 Mentre que la majoria d’estudiants universitaris tenen 
el desig de crear una empresa, el percentatge que 
pensen que és viable portar a terme el projecte 
empresarial és redueix de forma rellevant, essent molt 
reduït els que tenen la ferma intenció d’acabar creant 
l’empresa.  

 Els universitaris catalans tenen models de referència 
per a emprendre i consideren que tenen coneixements, 
habilitats i experiència, però, només el 33% percep 
oportunitats per emprendre i més de la meitat té por al 
fracàs.  

 La creació d'empreses com una opció professional 
atractiva està directament relacionada amb l’aparició 
de noticies favorables sobre els nous negocis. 

 Els universitaris consideren que la falta de 
finançament és el principal obstacle per a la creació 
d'empreses. En aquest sentit, els experts afirmen que 
els aspectes normatius són també rellevants per al 
foment de la creació d'empreses. 

 En la darrera dècada s’han creat 222 empreses des de 
la universitat, principalment SL, que compten entre 1 
i 9 treballadors/es, i pertanyen a el sector serveis (més 
del 50% de les empreses s'han creat en els últims cinc 
anys). 

 

 

La major part de les empreses es 
van crear entre l’any 2006 i 2011 


