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EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ

Contingut
1. Bibliografia de referència
2. Iniciatives públiques d’emprenedoria a nivell estatal i català
3. Eines bibliomètriques i de cerca d’informació
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Bibliografia de referència (1/5)
AMAT, Oriol. (2002). “Contabilidad y finanzas para no financieros”, Ediciones
Gestión 2000, Barcelona.
NUENO, Pedro. (1999). “Emprendiendo, el arte de crear empresas y sus
artistas”, Ediciones Deusto, Bilbao.
LUDEVID, Manuel. (1986). “Cómo crear su propia empresa: factores claves de
gestión”, Ed. Marcombo Boixareu, Barcelona-México.
MAQUEDA, Francisco Javier. (1991). “Cómo crear y desarrollar una empresa”,
Ediciones Deusto, Bilbao.
VECIANA VERGÉS, José Mª. (1999). “Función Directiva”. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions. Barcelona.

Qualsevol altre títol en els àmbits de Planificació Estratègica, Màrketing i Gestió
Financera, pot aportar interessants coneixements. En qualsevol cas, aquests
manuals presenten un interessant resum dels elements fonamentals de la matèria.
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Bibliografia de referència (2/5)
Enllaços web:
www.odyseaWeb.com
www.barcelonactiva.es
Tests de personalitat:
www.colorquiz.com
Vull crear una empresa:
www.amarillas.com
Tràmits:
inicia.gencat.cat
Com aconseguir idees:
www.Yet2.com
Política de la PIME:
www.ipyme.org

El mercat, estudis de mercat:
www.cambrescat.es
www.rmc.es
www.guiame.net
Estratègies de màrketing:
www.foromarketing.com
Promoció i publicitat:
www.viapublica.com
mercadoglobal.com
RRHH:
www.puntolaboral.com
Planificació d’inversions:
www.invertia.com
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Bibliografia de referència (3/5)
Com fer el pla d’empresa:
www.odyseaWeb.com
www.barcelonactiva.es
www.sbaonline.sba.gov/starting/businessplan.html
www.madrimasd.org
Pla d’empresa. Informació general:
www.inicia.gencat.cat
www.iniciativeseconomiques.com/emprenedors
www.redtrabaja.es
Forma jurídica:
www.espaciopyme.com
www.proclienta.com
www.3m.com
Finançament:
www.espaciopyme.com
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Bibliografia de referència (4/5)
Models de plans d’empresa:
www.inicia.gencat.cat
Dades socioeconòmiques:
www.idescat.cat
www.diba.cat/hermes
www.caixacatalunya.com (publicacions)
www.ine.es
www.iniciativeseconòmiques.com
www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com
Normatives:
www.boe.es
www.gencat.cat/dogc
Ajudes i subvencions:
www.diba.es/subv/default.asp
www.acc10.cat
www.inicia.gencat.cat
www.iniciativeseconomiques.com
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Bibliografia de referència (5/5)
Tràmits i obligacions:
www.aeat.es (hisenda, altes i tributació)
www.seg-social.es (seguretat social, alta autònom,cotitzacions)
www.gencat.cat/treball (Generalitat, convenis col·lectius i contractes de treball)
www.e-tributs.net (actes jurídics documentats)
www.oepm.es (sol·licitud de nom comercial)
www.rmc.es (registrar nom societat)
www.registromercantilbcn.es (registre mercantil)
www.inicia.gencat.cat
www.iniciativeseconomiques.com/emprenedors

Altres webs interessants:
www.cambrabcn.org/emprenedors
www.coleconomistes.com
www.adeg.cat
www.barcelonactiva.cat

CONTINGUT

ÀMBIT DE LA CREACIÓ
D’EMPRESES

Direcció
General
d’Empresa
http://europa.eu.
int/comm/enterpr
ise/index_en.htm

La Comissió Europea basa la política
d’empresa en la difusió d’una
“Europa creadora i emprenedora”.
Per apropar la realitat de la Unió
Europea a les petites empreses ha
creat una xarxa “Euro Info Centres”.

Difon informació sobre accés a
finançament, econòmica social,
subcontractació i cooperació
empresarial, etc.
http://europa.eu.int/comm/enter
prise/index.htm

Dirección
General de
Política de la
PIME del
Ministerio de
Economía y
Hacienda
www.ipyme.org

En aquesta web podreu trobar
informació sobre la Xarxa Aracne,
l’observatori de la PIME, el problema
de l’efecte 2000, la iniciativa PIME de
Desenvolupament Empresarial, el
Sistema de Informació Empresarial
(SIE), la Xarxa d’Informació PIME, la
cooperació empresarial, notícies i
novetats, programes d’interès per a
les PIMES; bibliografia i activitats
formatives, fires i congressos.

Informa sobre tràmits, fórmules
jurídiques, incentius i posa a
disposició de l’usuari la
“Ventanilla Única Empresarial”,
iniciativa conjunta amb les
Cambres de Comerç per a
facilitar la creació d’empreses a
través de centres integrats de
tramitació i assessorament a les
persones emprenedores.
www.ipyme.org/esES/CreacionEmpresas/Paginas/Cr
eaciónEmpresas.aspx
www.ventanillaempresarial.org

Centro de
Investigaciones
Sociológicas
www.cis.es

El CIS té per finalitat l’estudi de la
societat espanyola, principalment a
través de la investigació per
enquestes. Disposa de més de 1.200
estudis d’opinió pública i també
manté un fons editorial propi.

A la seva web podreu trobar un
arxiu internacional d’enquestes,
un banc de dades i informació
sobre publicacions i estudis
editats.

Iniciativa Estatal

WEB

Iniciativa Pública
Europea
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CONTINGUT

ÀMBIT DE LA CREACIÓ
D’EMPRESES
Ofereix informació sobre el
procediment per a l’accés als
serveis d’assessorament i per a la
gestió dels mateixos com a
entitat acreditadora. Disposa d’un
recull normatiu d’estadístiques
dels serveis oferts, etc.

Servei
Autoempresa de
la Generalitat de
Catalunya
www.gencat.es/tr
eball/autoempresa

El Servei Autoempresa de la
Generalitat de Catalunya té com a
objectiu “establir un servei de
foment a l’autoocupació, amb la
col·laboració dels ajuntaments”.

ACC1Ó
Competitivitat
per a l’empresa
www.acc10.cat

ACC1Ó és l’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana.
Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització
empresarial i compta amb una xarxa de 35 oficines arreu del món.
Recull l'experiència el coneixement de més de 20 anys de les trajectòries
del CIDEM i del COPCA desenvolupant programes i serveis de suport de
l’empresa catalana i està adscrita al Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Des d’ACC1Ó es treballa per a que l’empresa sigui conscient i aprofiti els
canvis al seu entorn i es transformi, potenciant aquells elements
diferenciadors que la situen en una posició d’avantatge vers el futur, a
través de dos vectors clau per a la competitivitat empresarial:
la innovació i la internacionalització.

Iniciativa Pública a Catalunya
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CONTINGUT PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES

Diputació de
Barcelona
www.diba.es

L’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació dóna suport a les iniciatives
empresarials de la província a través dels municipis i entitats locals. El
suport es canalitza a través de serveis d’assessorament, formació,
dinamització i divulgació de la gestió empresarial entre el personal tècnic
local.
La web disposa d’un programa de respostes a consultes sobre creació i
consolidació d’empreses, una guia de tràmits, un recull d’experiències
emprenedores exemplars, un CD de pla d’empresa, programes de
formació empresarial com el Gènesi i el Curs Telemàtic d’Iniciatives
Empresarials en l’Àmbit Rural, etc.
L’Àrea també disposa d’una base de dades d’estadístiques sobre el
sistema socioeconòmic local (www.diba.es/hg2/menu_ini.asp) i de
legislació en promoció econòmica i ocupació (www.diba.es/delfos).

Barcelona
Activa
www.barcelonacti
va.es

L’Agència de desenvolupament local de Barcelona ofereix serveis
específics per a la creació d’empreses, un dels eixos principals de la seva
actuació: 1) Cibernàrium: espai dedicat a la difusió, formació i promoció
de les noves tecnologies; 2) Barcelona Net Activa: viver virtual, escola
virtual per a emprenedors i centre virtual de cooperació empresarial; 3)
Infopime: servei telemàtic d'informació, tramitació on-line i relació entre
professionals i empreses de la ciutat; 4) Barcelona Negocis: espai de
suport logístic i tecnològic a empreses.

Mataró
www.laincubador
a.cat

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) informa
sobre l’oferta de sòl a la ciutat, calendari de fires i exposicions, dades
socio-econòmiques, etc. El Centre d’Assessorament a la Creació
d’Empreses informa sobre la planificació, tràmits, ajuts, publicacions,
formació, etc. tant per empreses ja creades com per a persones
emprenedores.

Iniciativa d’àmbit local a Catalunya

EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ

WEB

11

CONTINGUT PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES
Emprendedores és la revista de l’editorial Deusto dedicada a aquesta
temàtica. Permet consultar números anteriors.

Centroemprende
www.centroemprende.com

És molt interessant el seu Magazine-Hazlo (www.centro-emprende.com/
magazine-hazlo/) on hi ha casos reals, notícies, entrevistes, cites
cèlebres, etc. i també un apartat dedicat al desenvolupament local on hi
ha articles força interessants sobre el paper de les administracions en el
suport a la creació d’empreses, les dificultats amb què es troben les
persones emprenedores, la figura del dinamitzador empresarial, etc.

Marcanet
www.marcanet.co
m

S’autodefinieix com la “única base de datos que le ofrece información online, sobre Marcas Nacionales (solicitadas ante la OEPM) y Comunitarias
(Solicitadas y registrades ante la OAMI)”. Ofereix la possibilitat de
comprovar gratuïtament si la marca, nom comercial o ròtul que volem
registrar com a empresa està ja adjudicat.

Baquía.com
www.baquia.com/
com/inteligencia.
html

A través de la seva divisió “d’Inteligencia”, posa a disposició dades i
anàlisi per a la gestió d’empreses d’Internet i les Noves Tecnologies. S’hi
pot trobar un bon recull d’articles, estudis i estadístiques sobre el tema.

Emprenedor
www.emprendedo
r.com

Aquesta web està pensada per a la difusió de la cultura emprenedora. És
molt útil per a recopilar casos pràctics, eines de sensibilització per a
emprendre, exercicis d’avaluació de capacitats emprenedores, etc.

Altres iniciatives
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WEB
Emprendedores
www.emprendedo
res.es
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CONTINGUT PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES

Guíame
www.guiame.net

És un servei gratuït d’informació empresarial d’ESADE. Conté referències
d’articles publicats en diaris generals i econòmics, així com en revistes
específiques de sectors econòmics o industrials espanyols. També conté
adreces de fonts d’informació empresarial, com organismes públics,
associacions empresarials o industrials, revistes especialitzades, fonts
estadístiques, bases de dades, ajuts a empreses, etc. Cal destacar la
selecció de webs d’interès empresarial tant a nivell nacional com
internacional. Finalment també conté una col·lecció de flashos dels
principals sectors de l’economia espanyola, especialment a nivell
macroeconòmic.

Odisea Web
www.odyseaweb.
com

Proporciona informació útil per a crear i desenvolupar una nova empresa.
Està dividit en diferents seccions: Novetats, Emprendre (on es pot trobar
informació útil amb la que reflexionar sobre una idea de negoci),
Experiències, Fòrum, Eines, Llibres, Recursos (on hi ha enllaços a altres
pàgines web) i el Club Odyesa (lloc de trobada per a persones
emprenedores).

Interpyme
www.interpyme.c
om

Interpyme es un web espanyol dedicat exclusivament al servei de la
PIME. Disposa de: una base de dades amb més de 4.000 adreces
electròniques d’empreses amb web pròpia; una agenda d’accessos
directes a un web d’interès per a PIMES (cambres de comerç,
organismes oficials, índex de borsa, diaris financers, col·legis
professionals, etc.); una borsa de treball en la que qualsevol empresa
pot penjar les seves ofertes laborals, així com l’accés directe a les borses
de treball més importants d’Espanya.

Altres iniciatives
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CONTINGUT

Cambres de
Comerç de
Catalunya
www.cambrescat.
es

El Consell de Cambres de Comerç de
Catalunya disposa de bases de dades
d’empreses, d’associacions
professionals, borsa de
subproductes, l’actualitat per sectors
d’activitat, informació sobre comerç
exterior, l’euro, el comerç electrònic,
etc.

ÀMBIT DE LA CREACIÓ
D’EMPRESES

Podreu trobar informació sobre
planificació, finançament,
tramitació, fiscalitat,
contractació, franquícies,
formació, etc.

Altres iniciatives a
Catalunya
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