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0. LLISTAT D'ACRÒNIMS 

FSE Fons Social Europeu 

PO Programa Operatiu 

SOC  Servei Públic d´Ocupació de Catalunya 

RETA Règim especial de treballadors/es autònoms/es 

TIC  Tecnologies de la informació i comunicació 
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1. OBJECTIUS I METODOLOGIA DE L'AVALUACIÓ 

1.1. Objecte i abast de l'avaluació 

a) Objectiu del programa 

El programa integral de foment de l’emprenedoria està emmarcat a l'estratègia del PO FSE 
2014-2020 de la Generalitat de Catalunya.  

Específicament està programat en: 

                       

La següent taula descriu els components clau del programa que ha estat avaluat:  

Taula 1 Components del programa 

Definició i característiques 

ORDRE EMO/374/2014, de 3 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions públiques destinades al finançament del programa integral de foment de 
l‘emprenedoria emmarcat al Programa Catalunya Emprèn (entitats col·laboradores de la Direcció General 
d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom que constitueixen la xarxa Catalunya Emprèn), i es fa 
pública la convocatòria anticipada per a l'any 2015. 

Els objectius específics del programa són: 

 Impulsar actuacions que activin la capacitat de creació d'empreses, fomentin l'esperit 
emprenedor i generin nous llocs de treball. 

 Desenvolupar un entorn favorable per facilitar la creació d'empreses.  

 Integrar i alinear actors, serveis i recursos a disposició de les persones emprenedores. 

 Desenvolupar la xarxa Catalunya Emprèn com la xarxa públicoprivada de suport a les persones 
emprenedores de Catalunya. 

Eix Prioritari 1A. Objectiu temàtic 8

Prioritat d'Inverrsió 8.3 El treball per compte propi, l'esperit
emprenedor i la creació d'empreses, incloses les microempreses i
les petites i mitjanes empreses innovadores.

Objectiu Específic 8.3.1. Augmentar les competències
emprenedores i incrementar el nombre d'empreses i iniciatives
d'ocupació per compte propi sostenibles creades, tot facilitant el
seu finançament i millorant la qualitat i eficiència dels serveis de
suport i consolidació.
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Pel que fa a les accions i serveis bàsics/obligatoris que presta el programa destaquen: 

- Serveis d'informació i orientació dirigits a les persones emprenedores per analitzar, valorar i 
comparar les seves idees empresarials.  

- Programes de formació dirigits a les persones emprenedores per millorar les seves habilitats i 
capacitats en matèria de gestió empresarial i per garantir així l'èxit de les futures empreses. 

- Serveis d'assessorament en el procés de creació d'empreses per avaluar la viabilitat de les idees 
empresarials, contribuir a la creació d'empreses de qualitat, amb un millor plantejament inicial, i 
ajudar a planificar correctament l'engegada de l'activitat.  

- Serveis de seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l'empresa, amb la finalitat de 
facilitar la seva consolidació.  

- Les entitats tindran en compte criteris de transversalitat de gènere en la planificació, execució i 
avaluació de les accions i els serveis bàsics i obligatoris d'aquest programa, amb l'objectiu 
específic d'afavorir la igualtat de gènere al món empresarial.  

- Les entitats facilitaran en tot moment la col·laboració i el treball en xarxa (networking) entre les 
persones emprenedores que participen en els diferents serveis, amb la finalitat de millorar el 
dimensionament i la competitivitat dels projectes empresarials. 

Així mateix, amb caràcter complementari destaquen les següents accions i serveis: 

- Accions de sensibilització de la població cap al foment de l'esperit emprenedor. 

- Serveis d'informació, assessorament i mediació sobre l'accés al finançament dels projectes de 
persones emprenedores i persones treballadores autònomes.  

- Serveis i recursos de vivers d'empresa.  

- Serveis d'informació i assessorament sobre el traspàs de negocis.  

- Serveis d'informació, assessorament i formació d'alfabetització digitals dirigits a persones 
emprenedores (punt homologat TIC, tecnologies d'informació i de les comunicacions).  

- Serveis d'informació i assessorament de les noves oportunitats de negoci per als projectes 
empresarials TIC i de foment en l'ús de les TIC en la gestió empresarial.  

- Serveis d'informació i assessorament de segona oportunitat per a empresaris d'empreses en 
fallida o que hagin tancat.  

- Serveis de finestreta única empresarial per facilitar l'inici de l'activitat econòmica amb la finalitat 
de simplificar i agilitar els tràmits administratius 

Persones destinatàries 

Les accions del Programa integral de foment de l’emprenedoria estan dirigides a persones en situació 
d’atur o ocupades. En el primer cas hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya.  

Es donarà prioritat a la participació dels següents col·lectius:  

 Persones joves amb edats entre els 16 i 24 anys, ambdós inclosos. 

 Dones.  
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 Persones amb discapacitats.  

 Persones aturades de llarga durada 

Entitats beneficiàries 

Podran ser entitats beneficiàries d'aquestes ajudes: 

1. Línia A. Programa integral de suport a les persones emprenedores. 

Els ajuntaments i ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, 
els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades, les 
mancomunitats i les societats públiques locals de Catalunya. Les entitats sense finalitat de lucre. Les 
universitats o entitats dependents. Les escoles de negoci, els col·legis professionals i els gremis. 

2. Línia B. Programa integral d'àmbit nacional de Catalunya de suport a les persones emprenedores. 

Entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats relacionades amb el món de l’emprenedoria amb 
establiment i àmbit d'actuació mínim en totes les demarcacions territorials de Catalunya. 

Temporalitat/termini d'execució 

Aquest programa preveu una continuïtat en el temps de fins a 3 anys, ja que està planificat un servei de 
seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l'empresa. 

b) Objectiu de l'avaluació 

La present avaluació s’emmarca en la primera avaluació del PO FSE 2014-2020 de la 
Generalitat de Catalunya, seguint el calendari establert en el Pla d'Avaluació Específic d'aquest 
programa. No obstant això, aquest exercici d’avaluació es centra específicament en el Programa 
integral de foment de l’emprenedoria, per a la convocatòria de 2015, i compta amb una 
metodologia pròpia.  

Aquest exercici d’avaluació respon amb el que disposa els articles 54-57, 111 i 114 del 
Reglament Nº1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, i es 
deroga el Reglament (CE) no 1083/2006 del Consell al Reglament de disposicions comunes, que 
assenyala que, durant el període de programació, l'Autoritat de Gestió ha de garantir que es 
realitzin avaluacions per estimar l'eficàcia, l'eficiència i l'impacte del programa, com també amb 
l'objectiu de millorar la qualitat en l'execució i el disseny dels programes, i determinar els efectes 
dels mateixos en relació amb les metes de l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador. 

No obstant això, tant en el marc dels fons estructurals com en les polítiques públiques en general 
es pot indicar que l'avaluació de polítiques públiques està vinculada amb el compliment de tres 
funcions principalment: 
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 Rendició de comptes o responsabilitat. Qualsevol exercici d’avaluació contribuirà a rendir 
comptes i/o responsabilitat de les polítiques públiques que hagin estat executades.  

 Aprenentatge o lliçons apreses d'aplicabilitat per a altres processos d’avaluació que 
permetin aprofitar els coneixements adquirits en exercicis similars i siguin d'aplicabilitat 
en el present.  

 Millora de la política pública. Una avaluació permetrà incorporar elements de millora i 
recomanacions en el procés d'aplicació i posada en marxa de la política.  

La següent il·lustració reflecteix la interrelació de les funcions de l'avaluació: 

Il·lustració 1. Funcions de l'avaluació 

 

Font: elaboració pròpia a partir de AEVAL 

c) Abast de l'avaluació 

L'enfocament d'aquesta avaluació se centra principalment a valorar els resultats que ha produït 
el Programa de foment integral de l’emprenedoria (convocatòria de 2015) que forma part de 
l'estratègia del Programa Operatiu de FSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, l'abast al que pretén donar resposta aquest exercici d’avaluació parteix de la lògica de 
valorar si el Programa està garantint els resultats esperats i enjudiciar l'impacte social que 
produeix, tant en les persones destinatàries com en l'entorn social i  familiar d'aquestes.   

Els diferents àmbits d'anàlisi global permetran aprofundir sobre els següents blocs de continguts: 

 Perfil persones destinatàries del programa. 

 Grau d'inserció laboral (per compte d'altri i compte propi).  

 Pertinència i adequació de les activitats del programa amb les necessitats de l'activitat 
emprenedora.  
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 Satisfacció dels agents implicats en el desenvolupament i implementació del programa. 

Per tractar aquests àmbits d'anàlisi, es respondrà a un conjunt de preguntes d'avaluació 
identificades en el capítol 2 i, conseqüentment s'ha vertebrat l'estructura d'aquest informe 
d'avaluació a partir dels següents apartats:   

- Acrònims  

- Capítol 1.Objectes i metodologia de l'avaluació: 

o Objecte i abast de l'avaluació. 

o Fases de l'avaluació. 

o Metodologia de l'avaluació. 

o Condicionants i limitacions de l'avaluació.  

- Capítol 2. Preguntes d'avaluació 

- Capítol 3. Anàlisi i interpretació dels resultats. 

- Capítol 4. Altres resultats de l'avaluació.  

- Capítol 4. Conclusions i recomanacions.   

1.2. Fases de l'avaluació 

Pel que fa a les fases principals que han definit i condicionat l'estructura metodològica de la 
present avaluació poden resumir-se en les següents:  

Il·lustració 2. Principals fases de l'avaluació 
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Fase 1. Entrevistes preliminars a informants clau 

La primera fase ha constituït l'arrencada inicial del procés d'avaluació (febrer de 2017) per part 
de l'equip d'avaluació. En primer lloc, s'ha revisat detingudament tota aquella documentació 
relacionada amb el programa avaluat1.  

A més, aquesta primera etapa ha estat caracteritzada per la identificació de necessitats 
informatives per part dels serveis directament implicats, tant en el desenvolupament del 
programa com en l'avaluació del mateix. És per això que es va dur a terme una primera reunió 
preliminar per contextualitzar el programa, resoldre dubtes per part de l'equip avaluador després 
de la revisió de la documentació i per obrir un espai en el qual es poguessin posar en relleu les 
diferents qüestions que podrien abordar-se en l'avaluació. 

Fruit d'aquesta fase inicial de l'avaluació es va elaborar una primera proposta metodològica en la 
qual es va detallar: les preguntes d'avaluació a tenir en consideració, els indicadors associats a 
les mateixes i les eines de recollida d'informació. 

Fase 2. Constitució del grup de treball intern i primera reunió 

La segona fase representa la constitució i primera reunió del Grup de treball intern de l'avaluació 
FSE 2017 (Grup  de treball intern avaluació FSE 2017), que es va produir el passat 24 de març 
de 2017. 

Aquest fòrum ha estat utilitzat per donar a conèixer l'objectiu d'aquesta avaluació i presentar la 
primera proposta de preguntes d'avaluació que es tractaran en aquest exercici d’avaluació. Amb 
posterioritat a aquesta trobada, que va funcionar com un espai de debat, es va deixar un canal 
obert de dubtes i suggeriments que va ser traslladat a l'equip avaluador, que juntament amb la 
Secretaria Tècnica, va valorar la pertinència de les mateixes.  

La composició del grup de treball integra a representants dels següents organismes: 

- Secretària Tècnica i Servei de Programació i Certificació del Fons Social Europeu del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

- Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 

- Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

- CCOO de Catalunya. 

- CIRE, Centre Iniciatives per a la Reinserció. 

- Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, COCARMI. 

- Departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

- Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. 

- Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

                                                      
1 Veure annex 1. 
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- Departament d'Ensenyament. 

- Departament d’Empresa i Coneixement. 

- Direcció General d'Economia social, el Tercer Sector, els Cooperatives i l'Autoempresa. 

- Federació de Municipis de Catalunya. 

- Foment del Treball Nacional. 

- Institut Català de les Dones. 

- PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. 

- Secretària d'Igualtat, Migracions i Ciutadania. Àrea Tècnica. 

- UGT de Catalunya. 

Fase 3. Desenvolupament de l'avaluació.  

La tercera fase representa l'etapa central del desenvolupament de l'avaluació que es 
desenvolupa durant el mes de març, abril i primera quinzena de maig.  

Durant aquesta etapa es duu a terme l'anàlisi de la informació disponible per a l'avaluació del 
programa, així com el desenvolupament de les diferents eines de recollida d'informació previstes 
en aquesta avaluació2.  

Aquesta etapa, i principalment la recollida d'informació entre els diferents stakeholders 
identificats, ha permès perfilar i adequar conseqüentment les preguntes d'avaluació en el marc 
del programa. La supeditació a la informació disponible ha condicionat l'abast final de l'avaluació 
i les preguntes d'avaluació previstes3.   

Com a resultat d'aquesta fase, s'elabora l'informe d'avaluació que recull els principals resultats, 
així com una relació de conclusions i recomanacions relatives al programa.  

Fase 4. Segona reunió del grup de treball i presentació de resultats.  

Finalment, l'exercici d’avaluació es tanca amb una segona convocatòria i desenvolupament del 
grup de treball intern de l'avaluació el 19 de maig de 2017, on va tenir lloc una presentació dels 
principals resultats de l'informe resultant i va permetre establir un espai de debat i de resolució 
de dubtes que poguessin haver sorgit després de la presentació de resultats.  

Aquesta última posada en comú va permetre incorporar millores i suggeriments a l'informe 
d'avaluació que va ser definitiu a la fi del mes de maig. 

                                                      
2 Veure apartat 1.3 relatiu a la metodologia de l'avaluació.  
3 Veure capítol 2. Preguntes d'avaluació.  
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1.3. Metodologia de l'avaluació 

a) Marco teòric 

Aquesta avaluació es correspon amb una avaluació final, és a dir, es duu a terme una vegada 
ha finalitzat el Programa de suport integral a l’emprenedoria en la convocatòria de 2015, i per 
tant l'avaluació adoptarà un enfocament formatiu i comprensiu que permetrà enjudiciar el 
programa tenint en compte aspectes clau del context en el qual es desenvolupa, l'estructura amb 
la que es compta, la seva concepció o disseny, els processos generats, i els resultats 
aconseguits pel que fa als previstos en el moment de la present avaluació. 

L'avaluació ha contemplat l'àmbit temporal que ha comprès la convocatòria de 2015.  

Pel que fa a l'àmbit geogràfic, cal especificar que correspon a la totalitat del territori català on té 
incidència el Programa Operatiu de Fons Social Europeu de Catalunya. 

La metodologia que caracteritza aquesta avaluació és una metodologia que combina diferents 
eines d'informació: 

1- Fonts documentals referides al marc legal, regulatori i programàtic.  

2- Eines de recollida d'informació: enquesta online, entrevistes en profunditat.  

Il·lustració 3 Metodologia d'anàlisi de la informació 

 

Font: elaboració pròpia 

b) Síntesi de les principals tècniques utilitzades 

La següent taula descriu les principals tècniques de recollida d'informació que han estat 
considerades per al desenvolupament d'aquesta avaluació: 
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Taula 2 Síntesi de les principals tècniques de recollida d'informació 

Tècnica Breu descripció/observacions 

Anàlisi documental S'ha realitzat una exhaustiva anàlisi documental de fonts bibliogràfiques, de 
producció del mateix programa i d'altres fonts.  

Cal destacar que la principal font d'informació correspon a les bases de 
dades en relació a les persones beneficiàries de la convocatòria de 2015 del 
programa d’emprenedoria, facilitada per la Secretaria Tècnica del SOC a 
l'equip d'avaluació.  

A l'Annex 1 es troba un ampli llistat de les fonts que s'han tingut en compte. 

Entrevistes 
preliminars a 
informants clau 

Es va realitzar una entrevista preliminar amb l'organisme responsable del 
programa com a  informant clau: 

- Amb el Servei l’Emprenedoria, Departament d'Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

- Representants d'una entitat local i una entitat sense ànim de lucre 
que van ser beneficiaris de la convocatòria avaluada. 

El llistat complet de les entitats que han format part es presenta en l'Annex 2. 

Entrevista en 
profunditat a 
informants clau 

Es van incloure representants d'entitats, tant locals com sense ànim de lucre, 
que haguessin treballat de primera mà en el desenvolupament d'aquesta 
convocatòria. Va ser possible la realització de 4 entrevistes en profunditat, 3 
d'elles amb entitats locals i 1 dirigida a una entitat sense ànim de lucre, que 
s’han utilitzat de base per a l'aplicació d'altres tècniques.  

El llistat complet de les entitats que han format part es presenta en l'Annex 2. 

Enquesta online a 
entitats beneficiàries 

L'enquesta es va dirigir a un total de 79 entitats, que es corresponien amb 
totes les que havien rebut subvencions en el període objecte d’anàlisi 
(convocatòria de 2015). Es van obtenir 47 respostes, la qual cosa suposa una 
taxa de resposta de gairebé un 60% i que ha estat considerada com a alta i 
adequada per considerar les seves dades com a representatives. 

Enquesta online a 
participants del 
programa 

L'enquesta ha estat contestada per 203 persones participants de la 
convocatòria de 2015 del programa. Atès que l'univers de persones que han 
participat en aquest programa és superior a les 10.000, es considera que 
aquesta ràtio de resposta és molt alta, però no aconsegueix la suficient 
representativitat estadística pel que el seu tractament ha estat fonamentalment 
qualitatiu. 
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Fruit del disseny de l'exercici d’avaluació es presenta en l'Annex III la matriu d'avaluació de 
referència.  

La informació que aquí es mostra es complementa amb diferents annexos, on poden trobar-se 
els models i suports utilitzats per a cadascuna de les tècniques (Annex 3).  

1.4. Condicionants i límits de l'avaluació 

Les dificultats i limitacions en aquesta avaluació han estat vinculades amb aspectes habituals en 
aquest tipus d'exercicis: terminis molt ajustats, gran volum de fonts d'informació, múltiples agents 
clau, combinació de diferents eines de recollida d'informació, etc. No obstant això, no han 
suposat un obstacle que no hagi estat possible esmenar. 

No obstant això, sí que es considera que ha existit una limitació important amb l'aplicació del 
qüestionari online dirigit a les persones que han rebut els serveis. L'espectre poblacional al que 
anava dirigit era molt ampli, però la taxa de resposta ha estat molt baixa a causa que s'ha 
comptat amb molt poc temps per a la recepció de les respostes.  



Avaluació Programa integral de foment de l’emprenedoria PO FSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya 
15 

2. PREGUNTES D'AVALUACIÓ 

La present avaluació d'impacte social està motivada per l'interès per part de les persones 
responsables de la implementació i seguiment del programa d'obtenir evidències sobre els 
principals resultats que està generant entre les persones beneficiàries del Programa integral de 
suport a l’emprenedoria. Per aquest motiu, les preguntes clau d'aquest exercici d’avaluació 
versen sobre: 

 Il·lustració 4. Il·lustració qüestions clau de l'avaluació del Programa de suport integral de suport a 
l’emprenedoria. 

 

Font: elaboració pròpia 

No obstant això, la identificació de les preguntes d'avaluació sobre les quals s’han obtingut els 
resultats i l’anàlisi dels mateixos són les que s'indiquen a continuació:  

PREGUNTA_IMPACTSOC_Núm.1. Quin és el grau de satisfacció de les entitats 
d'assessorament pel que fa als  serveis que s'ofereixen en el marc del programa? 

PREGUNTA_IMPACTSOC_Núm. 2. En quina mesura els serveis prestats són adequats a les 
necessitats i com es valoren pels participants? 

PREGUNTA_IMPACTSOC_Núm.3. Quin és el grau d'inserció de les persones que utilitzen 
aquests serveis? Quin tipus d'inserció es produeix? 

PREGUNTA_IMPACTSOC_Núm.4. Quin és l'impacte social de l'activitat emprenedora en l'entorn 
familiar? (millora relacions personals, millora qualitat de vida, major grau de satisfacció, altres) 

.

Oportunitat vs
necessitat?

Resposta a les 
demandes?

Qualitat de 
l’activitat 

emprenedora?
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3. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS 

3.1. Perfil de les persones que han utilitzat els serveis 

Previ a donar resposta a les preguntes d'avaluació, cal conèixer el perfil sociodemogràfic de les 
persones que han utilitzat els diferents serveis d'assessorament, que permetrà l'anàlisi de les 
preguntes d'avaluació.   

Els participants totals són 26.742, els quals es van beneficiar d'aquest programa de foment de 
l’emprenedoria, sent la distribució per sexe la següent. 

Il·lustració 5 . Distribució per sexe 

 
Font: base de dades programa emprenedoria 

Es tracta d'una distribució molt similar a l'univers total de la població catalana, havent-hi una 
representació bastant ajustada a la realitat de l’àmbit geogràfic en la qual es desenvolupa el 
programa d’emprenedoria. Com es visualitza en el gràfic, el 49,6% són homes, mentre que el 
50,4% es tracta de dones. 

D'altra banda, es voldrà conèixer la distribució per nacionalitat del total d'usuaris que es van 
beneficiar del programa. La seva representació, encara que alguna cosa per sota de la realitat, 
s'apropa bastant a la composició real per nacionalitats a Catalunya (14% aproximadament en 
2016 són estrangers), segons IDESCAT. En el cas dels beneficiaris del programa 
d’emprenedoria la foto per nacionalitats és la següent: 
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Il·lustració 6. Distribució per nacionalitat 

 
Font: base de dades programa emprenedoria 

En aquest cas, la població estrangera usuària del programa representa el 10,5%, sent 
aproximadament quatre punts per sota de la representació real per nacionalitats de Catalunya.  

La següent dimensió a descriure, i la qual ens proporcionarà gran informació per completar la 
fotografia del perfil de persones participants al programa, és el nivell d'estudis aconseguit. La 
composició respecte el nivell educatiu deixa la imatge que es mostra a continuació: 

Il·lustració 7. Nivell d'estudis 

 
Font: base de dades programa d’emprenedoria 

Respecte el nivell educatiu de les persones participants, es pot assenyalar que no es 
caracteritzen precisament per gaudir d'un baix perfil. El 70%  tenen ensenyaments de batxillerat 
o ensenyaments universitaris de primer i segon cicle, que són uns nivells considerables en 
comparació de l'univers de la població catalana. Fins i tot, un integrant (no inclòs en el gràfic), 
gaudeix d'estudis de màster. D'altra banda, es presenten alguns nivells d'estudi atípics, entre els 
quals es poden assenyalar quatre integrants que tenen l'etapa secundària sense títol, cinc que 
realitzen estudis pels quals es requereix educació secundària i un d'estudis de grau mitjà per a la 
formació professional específica.  

Una altra dimensió important que ens ajudarà a completar el perfil de les persones beneficiàries 
es tracta de la situació laboral d'aquestes, la qual anem a dividir únicament en aquells que es 
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troben aturats i aquells que ja compten amb un treball en el moment de fer servir els serveis que 
el programa ofereix: 

Il·lustració 8. Situació laboral 

 
Font: base de dades programa emprenedoria 

Sobre el total que s'adhereixen a aquest programa d’emprenedoria, un 54,3% estan en aquest 
moment ocupats, mentre que el 45,7% es troba en situació de desocupació.  

Altres dimensions del perfil que també cal assenyalar és la proporció d'usuaris que tenen algun 
tipus de discapacitat. Sobre el total de participants 219 són discapacitats, el que representa un 
0,8% sobre el total dels beneficiaris del programa d’emprenedoria. Si atenem a individus que 
pertanyen a grups minoritaris, aquests són 35 el que representa un 0,13% sobre el total 
d'integrants del programa.  

3.2. PREGUNTA_IMPACTSOC_Núm_1.  

Grau de satisfacció de les entitats d'assessorament pel que fa als serveis que 
s'ofereixen en el marc del programa? 

Per respondre a aquesta pregunta s'utilitzaran, en primer lloc, les dades d'una part de l'enquesta 
de satisfacció que es va remetre a les entitats d'assessorament que han format part del 
programa. Aquesta aproximació permet incorporar el coneixement i l'experiència que tenen 
aquestes entitats respecte les característiques de l’emprenedoria al territori i les necessitats de 
les possibles persones emprenedores.   

Els serveis principals sobre els quals s'ha preguntat s'agrupen en dues grans línies: 

 Serveis de suport bàsic a les persones emprenedores.  

 Accions i serveis complementaris.  

Per valorar el grau de satisfacció de les entitats respecte als serveis que aquestes ofereixen en 
el marc del programa s'ha tingut en compte les següents preguntes del qüestionari: 
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1. Quin és el grau de satisfacció general amb els serveis prestats en el marc del Programa 
d’emprenedoria cofinançat pel FSE?  

2. Valoració sobre l'acolliment del servei d'accions i serveis bàsics de suport a les persones 
emprenedores.  

3. Valoració sobre l'acolliment del servei d'accions i serveis complementaris.   

En termes generals, les respostes a aquestes preguntes suggereixen que existeix un ampli 
consens positiu entre les entitats pel que fa a la valoració dels serveis que presten. Així, gairebé 
el 95% de les respostes rebudes assenyalen un grau de satisfacció bo o molt bo, destacant que 
en el cas de les entitats sense ànim de lucre aquest percentatge és del 100%. Amb tot, d'entre 
les entitats satisfetes, el 61,5% declara una satisfacció bona, mentre que només el 33,3% la 
considera molt bona, per la qual cosa existeix espai per a la millora (això s'analitzarà més 
endavant). 

En segon lloc, es va preguntar específicament per la valoració dels serveis bàsics de suport4, 
entre els quals s'inclouen accions com: 

- Serveis d'informació i orientació dirigits a les persones emprenedores per analitzar, 
valorar i comparar les seves idees empresarials. 

- Programes de formació dirigits a les persones emprenedores per millorar les seves 
habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial i per garantir així l'èxit de les 
futures empreses. 

- Serveis d'assessorament en el procés de creació d'empreses per avaluar la viabilitat de 
les idees empresarials, contribuir a la creació d'empreses de qualitat, amb un millor 
plantejament inicial, i ajudar a planificar correctament l’inici de l'activitat. 

- Serveis de seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l'empresa, amb la 
finalitat de facilitar la seva consolidació. 

- Afavorir la igualtat de gènere al món empresarial. Les entitats tindran en compte criteris 
de transversalitat de gènere en la planificació, execució i avaluació de les accions i els 
serveis bàsics i obligatoris d'aquest Programa. 

- Millorar el dimensionament i la competitivitat dels projectes empresarials. Les entitats 
facilitaran en tot moment la col·laboració i el treball en xarxa (networking) entre les 
persones emprenedores que participen en els diferents serveis.  

En aquest cas, el 100% de les entitats també declaren una satisfacció bona o molt bona, 
pràcticament sense diferències de valoració segons la tipologia d'entitat. A més, el percentatge 
d'entitats que declara una satisfacció molt bona és del 53,8%, la qual cosa suposa un grau de 
satisfacció significativament més gran que en la pregunta anterior i reforça, per tant, la conclusió 
general que la valoració de les entitats ha estat molt positiva. 

                                                      

4  Font: ORDRE EMO/374/2014, de 3 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat al programa 
Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria anticipada per a l'any 2015. 
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En tercer lloc, es va preguntar específicament per la valoració dels serveis complementaris5, 
que poden ser identificats com: 

- Accions de sensibilització de la població en el foment de l'esperit emprenedor. 

- Serveis d'informació, assessorament i mediació sobre l'accés al finançament dels 
projectes de persones emprenedores i persones treballadores autònomes. 

- Serveis i recursos de vivers d'empresa. 

- Serveis d'informació i assessorament sobre el traspàs de negocis. 

- Serveis d'informació, assessorament i formació d'alfabetització digitals dirigits a persones 
emprenedores (punt homologat TIC, tecnologies d'informació i de les comunicacions). 

- Serveis d'informació i assessorament de les noves oportunitats de negoci per als 
projectes empresarials TIC i de foment de l'ús de les TIC en la gestió empresarial. 

- Serveis d'informació i assessorament de segona oportunitat per a empresaris 
d'empreses en fallida o que hagin tancat. 

- Serveis de finestreta única empresarial per facilitar l'inici de l'activitat econòmica amb la 
finalitat de simplificar i agilitar els tràmits administratius. 

De nou, les entitats indiquen un grau de satisfacció pràcticament total, amb un 95% de les 
respostes es valoren com a bo o molt bo. En aquesta ocasió sí trobem, no obstant, diferències 
significatives entre diferents tipus d'entitat, ja que mentre que les entitats sense ànim de lucre 
mostren una satisfacció completa, per al cas de les entitats locals un 6,5% d'elles els han 
considerat regular. 

Seguidament, la resposta a aquesta pregunta d'avaluació es complementa amb una anàlisi 
qualitativa del que han respost les entitats a les preguntes obertes del qüestionari sobre quins 
podrien ser els aspectes de millora del programa. 

Així, tant per als serveis bàsics de suport com per als complementaris s'assenyalen 
principalment els següents aspectes: 

 S'insta a una inversió de recursos en l'actualització dels serveis de la web de Xarxa 
Catalunya Emprèn.   

 Es proposa la incorporació d'accions que permetin desenvolupar activitats de formació 
dirigides a les persones emprenedores.  

 Amb l’objecte de complir amb les expectatives globals de les persones que utilitzen 
aquests serveis, les entitats assenyalen que podria ser positiu desenvolupar accions 
més directes per millorar l'accés al finançament per part de les persones 
emprenedores.  

 Es considera necessària una major especialització dels tipus d'accions disponibles, ja 
que el sector està experimentant, en alguns casos, canvis cap a sectors diferents com 

                                                      
5 Veure ORDRE EMO/374/2014. 
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per exemple el tecnològic, de manera que la tipologia de serveis previstos no permet 
donar resposta a aquest tipus d’emprenedoria.  

En aquest cas, convé assenyalar que el Servei de Emprenedoria ja està duent a terme 
un programa específic per donar resposta a aquesta realitat.   

 Les entitats assenyalen la possibilitat de desenvolupar accions de formació 
específiques però dirigides al seu propi personal tècnic. 

 Finalment, s'assenyala que la dotació financera prevista per al desenvolupament tant 
dels serveis obligatoris com dels complementaris és molt limitada, especialment en el 
cas de les entitats sense ànim de lucre. De fet, aquestes entitats articulen accions 
complementàries alienes al cofinançament del FSE, bé amb mitjans propis o bé amb un 
altre tipus de suports financers d'altres fonts de finançament. 

Finalment, l'anàlisi qualitativa s'estén així mateix a les entrevistes en profunditat que es van fer 
amb les persones representants de les entitats. D'aquesta manera, durant les entrevistes es va 
confirmar la impressió clara i generalitzada que aquestes estaven molt satisfetes amb els serveis 
oferts pel programa, reforçant-se així les conclusions inicials de l'anàlisi quantitativa de 
l'enquesta. Amb tot, van aparèixer els següents comentaris i aspectes a destacar: 

 Es jutja com un element essencial per a l'èxit del programa el fet que l'assessorament 
sigui individualitzat, especialment perquè permet ajustar-ho a les necessitats de cada 
persona, facilitant per exemple que puguin emprendre tant les persones que no 
treballen com aquelles que sí ho fan. 

 Destaca la satisfacció amb el conjunt de serveis d'acompanyament i especialment amb 
els de gestió fiscal, els quals es considera que són molt apreciats per les persones 
usuàries i resulten molt eficaços. 

 Les entitats consideren com una de les seves funcions més importants el poder 
assessorar a les persones emprenedores sobre la conveniència o no d'emprendre, 
sobretot en aquells casos en els quals això impliqui arriscar el seu patrimoni personal i 
aquest sigui escàs. 

 Es troba a faltar l'extensió del programa cap a nous tipus d'assessorament que ara no 
es contemplen i que les entitats realitzen en ocasions amb els seus propis recursos: 
economia social i solidària, segones oportunitats, viver d'empreses, accés directe a 
finançament i reorientació d'empreses.  

Valoració global de la pregunta 

El grau de satisfacció de les entitats amb els serveis prestats pel programa és clarament molt 
elevat, sent les entitats locals les que expressen una visió lleugerament més crítica i els serveis 
complementaris aquells en els quals el marge de millora és més gran. 

Les entitats estan especialment satisfetes amb la funció que exerceixen recolzant la decisió 
sobre si és adequat emprendre o no. En canvi, respecte a la millora dels serveis prestats pel 
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programa, la principal reclamació és l'extensió d'aquests a altres àmbits, els quals ara són 
coberts de forma autònoma per les pròpies entitats. 

3.3. PREGUNTA_IMPACTOSOC_Núm_2.  

En quina mesura els serveis prestats són adequats a les necessitats i com es 
valoren pels participants? 

Per respondre a aquesta pregunta d'avaluació s'utilitzen les dades obtingudes en l'enquesta de 
satisfacció que es va remetre a les persones beneficiàries del programa d’emprenedoria. 
Aquesta anàlisi permet conèixer les percepcions sobre l'adequació dels serveis prestats, la 
valoració dels mateixos així com els problemes o deficiències identificades, amb l'objecte 
d'introduir elements de millora en futures convocatòries del programa. 

De forma preliminar, cal tenir en compte que el percentatge de persones beneficiàries que van 
respondre a aquest qüestionari no és representatiu, ja que només es van obtenir 203 respostes 
d'un univers de 25.000 unitats poblacionals. Per tant, les dades i les respostes analitzades cal 
que es prenguin amb cautela, ja que constitueixen una limitació en l'obtenció de resultats 
consistents. 

Dit això, per valorar el grau d'alineació entre les necessitats de les persones emprenedores i els 
serveis prestats per les entitats, així com per conèixer la valoració que aquestes persones tenen 
dels serveis prestats per les entitats, s'ha tingut en compte les següents preguntes del 
qüestionari: 

- Quin és el grau de satisfacció general amb els serveis rebuts en el marc del Programa 
d’emprenedoria cofinançat pel FSE? 

- Com valorar el nivell d'adequació dels serveis rebuts d'acord amb les seves 
perspectives? 

El qüestionari ho componen una altra sèrie de preguntes complementàries, com és el cas de les 
preguntes obertes, que permeten ampliar el grau d'anàlisi i que s'aniran detallant en el lloc 
corresponent. 

En primer lloc, per contextualitzar l'objecte d'aquesta anàlisi, es procedeix a classificar la 
tipologia dels serveis rebuts per les persones emprenedores. Cal tenir en compte que cada 
persona pot rebre un o més serveis dels oferts per les entitats. 

A continuació es presenten tots els resultats obtinguts (%) a la pregunta: 

1. Assenyali els serveis que ha rebut en el marc d'aquest programa. 

SERVEIS REBUTS PER LES PERSONES POTENCIALMENT EMPRENEDORES % 

Informació i orientació sobre tràmits, finançament i recursos per emprendre 66,0% 

Assessorament personalitzat per a l'elaboració i desenvolupament d'un pla d'empresa 52,7% 
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Formació en competències de gestió empresarial 46,3% 

Suport tècnic a la consolidació de l'empresa 30,5% 

Sensibilització cap al foment de l'esperit emprenedor  29,6% 

Informació i assessorament i mediació sobre l'accés al finançament 18,7% 

Serveis i recursos de vivers d'empresa  16,3% 

Alfabetització digital 4,9% 

Assessorament especialitzat en TIC  17,7% 

Informació i assessorament de segona oportunitat 3,0% 

Finestreta Única de Tramitació 10,3% 

Serveis d'informació i assessorament sobre el traspàs de negocis. 10,8% 

S'observa que els serveis d'Informació i orientació sobre tràmits, finançament i recursos per 
emprendre són els que amb més freqüència reben les persones participants del programa, amb 
un total del 66,0%. Li segueixen en percentatge l'Assessorament personalitzat per a l'elaboració i 
desenvolupament d'un pla d'empresa (52,7%) i la Formació en competències de gestió 
empresarial (46,3%). 

Per contra, els serveis d'Informació i assessorament de segona oportunitat i d'Alfabetització 
digital són els que presenten percentatges més baixos amb un 3% i un 4,9%, respectivament. 

La resta de serveis se situen en valors intermedis, entre un 10,3% (Finestreta Única de 
Tramitació) i un 30,5% (Suport tècnic a la consolidació de l'empresa). 

Una vegada coneguda la freqüència amb què les persones potencialment emprenedores reben 
cadascun dels serveis, es procedeix a presentar i analitzar les respostes obtingudes en relació al 
grau de satisfacció general amb els serveis. Aquestes respostes són un dels elements principals 
d'aquesta pregunta d'avaluació, juntament amb la valoració del nivell d'adequació dels serveis en 
relació a les perspectives i que es veurà més endavant. 

Així, la taula que precedeix mostra en la columna de la dreta la suma dels percentatges de 
respostes “molt bona” i “bona”, on, en primer lloc, es pot observar que en tots els casos superen 
el 50%, per la qual cosa sembla que en termes generals la valoració és molt positiva. Es 
presenta una certa correlació entre els serveis que més reben els participants amb les 
valoracions més positives. 

En aquest sentit, es pot comparar els tres primers serveis que obtenen la major puntuació (els 
únics tres que aconsegueixen el 85% entre bona i molt bona) i la freqüència amb que són rebuts 
per les persones emprenedores (entre el 46,3% i el 66,0%) respecte els serveis que presenten 
percentatges més baixos, amb un 3% i un 4,9% ( Informació i assessorament de segona 
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oportunitat i Alfabetització digital) i que són els que presenten valoracions inferiors (50,0% i 
56,9% respectivament, entre Bona i Molt Bona). 

SATISFACCIÓ GENERAL AMB ELS SERVEIS REBUTS PER LES PERSONES 
POTENCIALMENT EMPRENEDORES 

Molt bona  i 
Bona (%) 

Informació i orientació sobre tràmits, finançament i recursos per emprendre 85,1% 

Assessorament personalitzat per a l'elaboració i desenvolupament d'un pla 
d'empresa 

85,6% 

Formació en competències de gestió empresarial 85,8% 

Suport tècnic a la consolidació de l'empresa 81,9% 

Sensibilització cap al foment de l'esperit emprenedor  81,1% 

Informació i assessorament i mediació sobre l'accés al finançament 67,6% 

Serveis i recursos de vivers d'empresa  68,8% 

Alfabetització digital 56,9% 

Assessorament especialitzat en TIC  80,5% 

Informació i assessorament de segona oportunitat 50,0% 

Finestreta Única de Tramitació 66,1% 

Serveis d'informació i assessorament sobre el traspàs de negocis. 54,7% 

Després d'aquesta anàlisi inicial del grau de satisfacció general amb els serveis, s'observen les 
respostes obtingudes pel que fa al nivell d'adequació dels serveis rebuts d'acord amb les 
perspectives de les persones emprenedores. 

Com en el cas anterior, també existeix cert grau de correlació entre la satisfacció general amb 
cadascun dels serveis amb l'adequació dels mateixos a les perspectives de les persones 
emprenedores. 

Així, segueixen en primer lloc els serveis d'Informació i orientació sobre tràmits, finançament i 
recursos per emprendre, Assessorament personalitzat per a l'elaboració i desenvolupament d'un 
pla d'empresa i Assessorament personalitzat per a l'elaboració i desenvolupament d'un pla 
d'empresa amb un resultat entorn del 85% del nivell d'adequació molt bo i bo, coincidint amb les 
valoracions obtingudes en la satisfacció general. 

Per contra, els que es valoren com menys adequats respecte a les perspectives de les persones 
beneficiàries, com és el cas d'Informació i assessorament de segona oportunitat i Alfabetització 
digital, són els que han obtingut puntuacions inferiors en el grau de satisfacció general. 
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A continuació es presenten els resultats obtinguts a la pregunta 4 de qüestionari “Valorar el nivell 
d'adequació dels serveis rebuts d'acord amb les perspectives”: 

NIVELL D'ADEQUACIÓ DELS SERVEIS REBUTS AMB LES PERSPECTIVES DE 
LES PERSONES POTENCIALMENT EMPRENEDORES 

Molt bona  i 
Bona (%) 

Informació i orientació sobre tràmits, finançament i recursos per emprendre 84,0% 

Assessorament personalitzat per a l'elaboració i desenvolupament d'un pla 
d'empresa 

85,1% 

Formació en competències de gestió empresarial 86,7% 

Suport tècnic a la consolidació de l'empresa 81,4% 

Sensibilització cap al foment de l'esperit emprenedor  82,1% 

Informació i assessorament i mediació sobre l'accés al finançament 67,6% 

Serveis i recursos de vivers d'empresa  67,7% 

Alfabetització digital 53,4% 

Assessorament especialitzat en TIC  62,1% 

Informació i assessorament de segona oportunitat 50,0% 

Finestreta Única de Tramitació 60,8% 

Serveis d'informació i assessorament sobre el traspàs de negocis. 53,7% 

Complementàriament a l'anàlisi realitzada fins al moment, les entitats6 que presten els serveis 
d'assessorament van considerar que: 

- Particularment, els serveis d'assessorament bàsic es considera que presenten un grau 
d'alineació total pel que fa a les necessitats que manifesten les persones que utilitzen 
els serveis. 

- Mentre que per als serveis complementaris, les entitats indiquen en un 95% dels casos 
que estan alineats total o pràcticament a les necessitats, el 5% restant valora aquesta 
adequació com regular. Aquest percentatge està vinculat a les entitats locals, que a priori 
presenten un major grau d'escepticisme pel que fa a la coherència dels serveis.  

Finalment, per conèixer quines poden haver ser les raons per les quals els serveis són valorats 
positiva o negativament s'utilitza l'anàlisi qualitativa de les següents respostes obertes del 
qüestionari. 

                                                      
6 Font: qüestionari dirigit a les entitats d'assessorament.  
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- Assenyali aspectes de millora o deficiències (per a cadascun dels serveis del programa). 

En termes generals, els elements de millora o deficiències més repetits que identifiquen les 
persones que utilitzen els serveis es concentren en els següents: 

o Sembla que una dels elements que han estat posats en valor per un nombre 
considerable de participants en l'enquesta és que es valori la possibilitat de millorar la 
transmissió d'informació més concreta sobre els diferents convenis que disposa la Xarxa 
Emprèn i/o altres entitats sobre programes concrets que permetin un major coneixement 
sobre les possibles vies existents per iniciar una activitat per compte propi.  

o Al fil d'aquesta consideració, un element assenyalat de manera global és que en el marc 
de les entitats s'articulin convenis o mitjans per facilitar l'accés al finançament de les 
persones que vulguin emprendre.  

El finançament és un punt crític que també ha estat posat en relleu per part de les 
entitats. Aquestes han considerat que el major grau d'insatisfacció que presenten les 
persones que utilitzen els serveis està vinculat amb aquesta qüestió. Malgrat que el 
resultat i la valoració final és molt positiva, les entitats creuen que la limitació que tenen 
elles en aquesta matèria (per exemple: proporcionar directament el finançament) suposa 
un fre inicial i un desajust amb les expectatives inicials dels participants.  

o Finalment i amb caràcter més singular s'assenyala que en aquells Serveis vinculats amb 
activitats de formació, concretament Formació en competències de gestió empresarial i 
Alfabetització digital, seria important dissenyar horaris més flexibles per rebre-la, ja que, 
com es veurà en la següent pregunta d'avaluació, existeix una proporció considerable de 
persones ocupades que utilitzen aquests serveis i que és possible que comptin amb una 
major restricció d'horaris.  

Valoració global de la pregunta 

El resultat pel que fa a l'adequació dels serveis prestats a les necessitats de les persones 
emprenedores i la seva valoració és positiu en termes generals. Les dades apunten al fet que 
aquests serveis poden atorgar la possibilitat a una persona a crear la seva pròpia empresa, si bé, 
en alguns casos aquests serveis es poden concretar i allargar més en el temps oferint un major 
seguiment per a la seva consolidació. 

D'altra banda, hi ha elements exògens al programa, com la dificultat a obtenir finançament, els 
costos fixos, la situació econòmica general, excés de tràmits administratius que provoquen el 
tancament d'empreses o que no arribin mai a engegar-se. 

Finalment, com a element de millora s'esmenta que no s'aprofundeix prou, que cal adaptar-se 
més al context local, que és necessària més especificitat i finalment, com a idea interessant, 
ressaltar la possibilitat de buscar sinergies entre persones amb perfils TIC i emprenedors que ho 
necessitin per desenvolupar el seu negoci. 
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3.4. PREGUNTA_IMPACTSOC_Núm_3. 

Quin és el grau d'inserció de les persones que utilitzen aquests serveis? Quin tipus 
d'inserció es produeix?   

Per respondre aquesta pregunta s'utilitzaran les dades de les bases de dades proporcionades 
pel SOC en el marc d'aquesta avaluació relativa a inserció laboral per part de les persones que 
participen en el programa.  

Com a indicador del grau d'inserció, es tindrà en compte l’estat la situació laboral de les 
persones que van participar al programa durant el període dels 6 mesos posteriors a la utilització 
d'algun dels seus serveis, comptabilitzant-se si han generat una nova alta en el RETA com a 
treballadors autònoms o bé si han aconseguit almenys un contracte de treball. 

Així, del total de 26.742 persones que van utilitzar algun dels serveis del programa, sis mesos 
després un 58,24% d'elles (15.575) estaven inserides laboralment. Específicament, la seva 
situació era la següent: 

Taula 3. Nova situació laboral  

Nova situació laboral Nombre de persones % sobre el total de 
participants 

Almenys una alta en el RETA 9.038 33,80% 

Almenys un contracte laboral 5.272 19,71% 

Alta en RETA i contracte laboral  1.265 4,73% 

Total de persones inserides 15.575 58,24% 

Font: Contrat@ i RETA 

Ara bé, les persones que han participat al programa podien partir de dues situacions laborals 
diferents: ocupades (categoria que inclou tant a treballadors autònoms com a per compte d'altre) 
o aturades. Per tant, l'anàlisi sobre el grau i el tipus d'inserció laboral aconseguit ha de 
diferenciar-se, en primer lloc, per a cadascun d'aquests dos grups.   

Persones prèviament ocupades 

Del total de 26.742 persones que van participar en el programa, 14.490 ho van fer estant 
prèviament ocupades, és a dir un 54,18%. En els sis mesos posteriors a la utilització dels serveis 
la seva situació laboral va ser la següent: 
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Taula 4 Situació laboral de les persones prèviament ocupades 

Nova situació laboral Nombre de 
persones 

% sobre el total de persones 
prèviament ocupades 

Almenys una alta en el RETA 6.719 46,37% 

Almenys un contracte laboral 2.809 19,39% 

Total de persones inserides 9.528 65,76% 

Font: Contrat@ i REPTA 

Pot observar-se com no totes les persones seguien ocupades en el període immediatament 
posterior a la utilització dels serveis del programa. No obstant això, aquesta dada s’ha de 
prendre amb prudència, ja que no es disposa d'informació precisa sobre les raons per les quals 
aquestes persones van deixar d'estar ocupades, existint gran ventall de possibles causes no 
directament relacionades amb el programa, com per exemple la pèrdua imprevista de l'ocupació 
o l'inici d'un període de transició voluntari per preparar el projecte d’emprenedoria. 

D'altra banda, de les persones que seguien ocupades després de participar en el programa 
estaven donades d'alta en el RETA en més del doble de casos que les que estaven 
contractades. Tot i que no es disposa d'informació sobre quina era exactament la seva situació 
prèvia, a l'economia en general la taxa de persones autoocupades se situa entorn del 20%, per 
la qual cosa aquestes dades podrien considerar-se com un indicador aproximat d'un efecte 
positiu del programa pel que fa a la promoció de l'autoocupació, també entre persones ja 
ocupades.   

Persones prèviament desocupades 

Aquest segon cas resulta un indicador molt més adequat per mesurar el grau d'inserció 
aconseguit pel programa, ja que el suport a l’emprenedoria té com a finalitat última contribuir al 
fet que les persones aconsegueixin ocupar-se. 

Així, del total de 26.742 persones que van participar al programa, 12.183 ho van fer estant 
prèviament desocupades, és a dir un 45,56%. En els sis mesos posteriors a la utilització dels 
serveis la seva situació laboral va ser la següent: 

Taula 5. Situació laboral de les persones prèviament desocupades 

Nova situació laboral Nombre de 
persones 

% sobre el total de persones 
prèviament desocupades 

Almenys una alta en el RETA 3.563 24,59% 

Almenys un contracte laboral 3.715 25,64% 

Total de persones inserides 7.278 50,23% 

Font: Contrat@ i RETA 

Es constata com la meitat de les persones desocupades que van utilitzar algun dels serveis del 
programa posteriorment van aconseguir ocupació, la qual cosa suposa un grau d'inserció 
raonablement alt en relació a altres intervencions similars. Amb tot, s'ha de tenir present que 
possiblement una majoria de les persones que van acudir als serveis ja tenien presa la decisió 
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ferma d'emprendre o autoocupar-se, però aquest efecte no ha pogut ser capturat ni mesurat a 
l'avaluació. 

Les insercions es distribueixen a parts iguals entre les quals han tingut una naturalesa 
d'autoocupació i les que han estat amb contractes de treball. No obstant, això pot estar relacionat 
amb el fet que els serveis del programa han servit també per orientar a les persones cap al tipus 
d'ocupació que més s'ajustava a les seves necessitats, recolzant l'accés al mercat de treball 
ordinari quan s'ha considerat la millor opció. 

Inserció atenent a les característiques sociodemogràfiques de les persones 

Un segon aspecte que resulta d'interès estudiar és si la situació laboral de les persones després 
d'utilitzar els serveis del programa varia en funció de quines són les seves característiques i el 
seu context. D'aquesta manera, a continuació s'analitza el grau i el tipus d'inserció que s'ha 
produït atenent a les següents variables: sexe, edat, nacionalitat, nivell d'estudis, persona amb 
discapacitat o pertànyer a alguna minoria. 

Així, respecte al sexe de les persones participants, veiem com els homes aconsegueixen una 
inserció lleugerament superior a la de les dones, amb un diferencial del 5% a favor dels homes.  

Taula 6. Inserció per sexe 

Sexe % d'inserció amb alta en 
RETA 

% d'inserció amb 
contracte laboral 

% total d'inserció 

Dones 35,57% 24,59% 60,53% 

Homes 41,53% 25,64% 65,46% 

Font: Contrat@ i RETA 
 

Pel que fa a l'edat, el grup que aconsegueix pitjors resultats és el dels més joves (entre 16 i 24 
anys), però a partir d'aquí el següent grup (entre 25 i 34 anys) aconsegueix el major percentatge 
d'inserció de tots, per després descendir gradualment a mesura que augmenta l'edat. No obstant 
això, si es desagrega l'anàlisi segons el tipus d'ocupació assolida (autoocupació o contracte 
laboral) sorgeixen dues conclusions rellevants: 

- Respecte a l'autoocupació, els més joves aconsegueixen emprendre en molta menor 
proporció que la resta de grups d'edat. 

- Més edat suposa menor probabilitat d'inserció laboral només en el cas dels contractes 
de treball, mentre que per al cas de l'autoocupació l'edat (a excepció dels més joves) 
amb prou feines és un factor rellevant. 
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Taula 7. Inserció per edat 

Edat % d'inserció amb alta en 
RETA 

% d'inserció amb 
contracte laboral 

% total d'inserció 

16 a 24 anys 11,15% 34,03% 45,17% 

25 a 34 anys 37,18% 32,56% 69,73% 

35 a 44 anys 42,60% 23,56% 66,17% 

45 a 54 anys 41,04% 19,55% 60,59% 

55 a 64 anys 40,40% 14,95% 55,35% 

Font: Contrat@ i RETA 
 

En el cas de la nacionalitat, les persones de nacionalitat espanyola aconsegueixen inserir-se en 
major grau que les de nacionalitat estrangera, però la diferència més gran es concentra en 
l'autoocupació; mentre que quan es tracta d'un contracte laboral aquesta desapareix (de fet la 
inserció en aquest cas és una mica superior per a les persones de nacionalitat estrangera). 

Taula 8 Inserció per nacionalitat 

Nacionalitat % d'inserció amb alta en 
RETA 

% d'inserció amb 
contracte laboral 

% total d'inserció 

Espanyola 39,33% 24,14% 63,48% 

Estrangera 31,68% 27,00% 58,67% 

Font: Contrat@ i RETA 
 

Respecte al nivell d'estudis, a la taula s'inclou només aquells nivells d’estudis que són 
rellevants pel nombre de persones, ja que per a la resta de nivells d’estudis hi ha molt pocs 
participants al programa i els resultats no serien significatius. Així, igual que en el cas de l'edat 
apareixen dues dinàmiques clares i interrelacionades: 

- En termes generals, a mesura que augmenta el nivell educatiu augmenta lleugerament 
la possibilitat d'aconseguir la inserció, si bé aquesta tendència es concentra en el cas de 
l'autoocupació. 

- Com més gran és el nivell educatiu major és el diferencial a favor de la inserció per 
l’autoocupació respecte al de la contractació laboral. És a dir, a major nivell educatiu és 
factible l’emprenedoria i que la contractació.  
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Taula 9. Inserció per nivell d'estudis 

Nivell d'estudis % d'inserció amb alta en 
RETA 

% d'inserció amb 
contracte laboral 

% total d'inserció 

Estudis primaris 
incomplets 

30,21% 25,78% 55,99% 

Primera etapa 
d'educació secundària 
amb títol 

35,73% 27,28% 63,00% 

Ensenyaments de 
batxillerat 

39,86% 25,41% 65,27% 

Ensenyaments 
universitaris de 
primer i segon cicle 

39,86% 21,14% 60,99% 

Font: Contrat@ i RETA 
 

Finalment, tant en el cas de les persones amb discapacitat com de les persones que 
pertanyen a una minoria, aquestes han aconseguit un grau d'inserció sensiblement menor que 
el de la resta de participants del programa i, de la mateixa manera que en anàlisis anteriors, 
aquesta diferència es concentra principalment a l'autoocupació. 

Taula 10. Inserció per discapacitat 

Persona amb 
discapacitat 

% d'inserció amb alta en 
RETA 

% d'inserció amb 
contracte laboral 

% total d'inserció 

Sí 24,20% 22,83% 47,03% 

No 38,64% 24,45% 63,09% 

Font: Contrat@ i RETA 

Taula 11. Inserció per minoria 

Persona pertanyent 
a una minoria 

% d'inserció amb alta en 
RETA 

% d'inserció amb 
contracte laboral 

% total d'inserció 

Sí 22,86% 22,86% 45,71% 

No 38,54% 24,44% 62,98% 

Font: Contrat@ i RETA 

Qualitat de la inserció mitjançant contracte laboral 

En aquells casos en els quals les persones que van participar al programa es van inserir 
posteriorment mitjançant un contracte laboral, també té sentit considerar l'anàlisi de la qualitat de 
les ocupacions aconseguides. 

Per a això, en primer lloc s'analitza la tipologia de contractes signats, de manera que les 
categories de contractes que més han predominat han estat: 
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Taula 12. Inserció per tipus de contracte 

Tipus de contracte % sobre el total de 
contractes 

Conversió a indefinit a temps complet sense bonificació 3,26% 

Conversió a temps parcial sense bonificació 2,34% 

Fixos i periòdics de caràcter discontinu 1,12% 

Interinitat a temps complet 6,07% 

Obra o servei a temps complet 22,32% 

Ordinari de temps indefinit 8,81% 

Temps parcial eventual per circumstàncies de la producció 24,61% 

Temps parcial indefinit sense prestació 4,70% 

Temps parcial amb interinitat 4,59% 

Temps parcial obra o servei 17,01% 

Total contractes a temps complet 40,46% 

Total contractes a temps parcial 54,37% 

Total contractes indefinits 17,89% 

Total contractes temporals 74,60% 

Font: Contrat@  
 

Els resultats mostren com hi ha hagut un percentatge sensiblement més gran de contractes a 
temps parcial respecte dels contractes a temps complet, no obstant  en el conjunt de l'economia 
els contractes a temps complet en el 2015 eren majoritaris i augmentaven més ràpidament que 
els contractes a temps parcial. Així mateix, el percentatge de contractes indefinits aconseguit ha 
estat reduït, i si a més amés tenim present que aquell any els contractes temporals van 
augmentar a un ritme només lleugerament superior als indefinits7.  

Aquest fet possiblement està indicant que una part important de les persones que han utilitzat els 
serveis del programa amb l'objectiu d'emprendre partien d'una expectativa laboral poc favorable, 
de manera que en haver optat finalment per acudir al mercat laboral ordinari ho han fet amb 
contractes de poca qualitat. 

Aquesta hipòtesi estaria avalada en part pels resultats de l'apartat anterior, on hem vist que 
aquelles persones en situacions a priori més vulnerables (joves, de nacionalitat estrangera, amb 
un baix nivell d'estudis, amb discapacitat o membres d'una minoria), eren les que havien accedit 
en major grau a contractes laborals i en menys a l'autoocupació. Amb tot, aquesta qüestió no 
s'ha analitzat en profunditat atès que el programa està focalitzat en donar suport i promoció a 
l'autoocupació. 

                                                      
7 Enquesta de Població Activa 2015, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. 
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D'altra banda, entre les persones que han aconseguit almenys un contracte en els sis mesos 
posteriors a la participació en el programa, la mediana del nombre de contractes signats és 1 
i la mitjana 2,08. Això és un indicador que la situació laboral d'aquestes persones no pot 
considerar-se, en general, de precària, ja que no existeix una majoria de casos on se signin 
repetits contractes de forma encadenada. 

Valoració global de la pregunta 

Del total de 26.742 persones que van utilitzar algun dels serveis del programa, sis mesos 
després un 58,24% d'elles (15.575) estaven inserides laboralment, havent-se donat d'alta en el 
RETA en aproximadament el 34% dels casos i amb un contracte laboral en el 20% dels casos (la 
resta estaven en ambdues situacions). Això indica que el grau d'inserció ha estat elevat i que 
s'ha concentrat en major nombre en l'autoocupació, la qual cosa està en línia amb els objectius 
del programa. 

Les persones que van participar al programa podien partir de dues situacions laborals diferents: 
ocupades (categoria que inclou tant a treballadors autònoms com a per compte d'altri) o 
desocupades. Respecte a les persones prèviament ocupades, només el 66% d'elles seguien 
estant ocupades després d'utilitzar els serveis del programa, si bé en aquest cas estaven 
donades d'alta en el RETA en més del doble de casos que les que estaven contractades, la qual 
cosa podria considerar-se com un indicador d'un efecte positiu del programa pel que fa a la 
promoció de l'autoocupació també entre les persones ja ocupades. 

Quant a les persones prèviament desocupades, després del programa aproximadament un 
50% d'elles va aconseguir ocupar-se, la meitat en autoocupació i l'altra meitat amb un contracte 
de treball, la qual cosa suposa un efecte positiu del programa i posa de manifest que aquest ha 
servit també per orientar a les persones cap al tipus d'ocupació que més s'ajustava a les seves 
necessitats, recolzant l'accés al mercat de treball ordinari quan s'ha considerat la millor opció. 

Respecte al grau d'inserció aconseguit atenent a les característiques sociodemogràfiques de 
les persones participants, s'observa que, en termes generals, el sexe o la nacionalitat no influeix 
en el grau d'inserció global aconseguit, mentre que les persones de major edat, amb menor nivell 
d'estudis, amb discapacitat o membres d'una minoria s'han inserit en menor intensitat. 

En segon lloc, no obstant, apareix una diferencia sociodemogràfica més clara quan 
s'analitzen les dades en funció de si la inserció és per autoocupació (alta en el RETA) o 
mitjançant un contracte laboral. Així, quan s'aconsegueix la inserció, les dones, les persones 
més joves, les persones amb menor nivell educatiu, les persones amb discapacitat o els 
membres d'una minoria tenen clarament una major probabilitat de fer-ho mitjançant un contracte 
laboral, en lloc d'emprenedoria o mitjançant l’autoocupació. 

Finalment, per a aquells casos en els quals la inserció es produeix mitjançant un contracte 
laboral, s'ha analitzat la tipologia dels mateixos per valorar la qualitat de la inserció. En aquest 
sentit, hi ha hagut un percentatge sensiblement més gran de contractes a temps parcial respecte 
els contractes a temps complet. Mentre que el percentatge de contractes indefinits aconseguit 
pot considerar-se reduït atenent al context general del mercat laboral. 

Aquest fet possiblement està indicant que una part important de les persones que han utilitzat els 
serveis del programa amb l'objectiu d'emprendre partien d'una expectativa laboral poc favorable, 
de manera que quan opten finalment per acudir al mercat laboral ordinari ho han fet amb 
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contractes de poca qualitat. Aquesta hipòtesi estaria avalada en part pels resultats 
sociodemogràfics, on s'ha vist que aquelles persones en situacions a priori més vulnerables eren 
les que havien accedit en major grau a contractes laborals i menys a l'autoocupació. 

3.5. PREGUNTA_IMPACTSOC_Núm_4. 

Quin és l'impacte social de l'activitat emprenedora en l'entorn familiar? (millora 
relacions personals, millora qualitat de vida, major grau de satisfacció, altres) 

Per donar resposta a aquesta pregunta d'avaluació, s'utilitzaran els resultats obtinguts en 
l'enquesta de satisfacció enviada a les persones que han participat en el programa. A diferència 
d'altres preguntes, en les quals s'emprava com a mostra la totalitat de les persones participants, 
en aquest cas serà necessari limitar-se a aquelles que finalment han iniciat les estratègies 
d’emprenedoria ofertes pel programa. Gràcies a aquestes dades, es podrà conèixer quin és 
l'opinió de les pròpies persones beneficiàries referent a la repercussió social de la seva activitat 
emprenedora.  

Amb l'objectiu de determinar quin ha estat l'impacte social de l'activitat emprenedora en l'entorn 
familiar, s'han emprat les preguntes del qüestionari que es mostren a continuació: 

 “Aspectes negatius: Segons la seva opinió, quines creu que són les principals 
repercussions experimentades per haver iniciat una activitat emprenedora?”. 

 “Aspectes positius: Segons la seva opinió, quines creu que són les principals 
repercussions experimentades per haver iniciat una activitat emprenedora?”. 

 “Indiqui com ha influït si escau el servei que ha rebut”.  

Les respostes a aquestes qüestions mostren un impacte positiu relacionat amb la major 
autonomia per marcar els propis objectius i reptes (un 82,9% de les persones que han col·laborat 
han respost d'aquesta manera) i amb l'entusiasme per l'èxit del propi projecte (un 74,3%), la qual 
cosa sembla indicar que es valora positivament la major llibertat que ofereix l’emprenedoria en 
comparació del treball assalariat. No obstant, tan sols un 38,1% de les persones enquestades 
destaquen com un punt a favor de l’emprenedoria la major disponibilitat d'horaris per passar més 
temps amb la família i amics, i un 31,4%, la selecció de l'equip de treball (si fos el cas).  En la 
següent il·lustració pot veure's el conjunt de respostes obtingudes: 
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Il·lustració 9.  % de valoracions positives 

 

Font: enquesta persones participants que han iniciat activitat pel seu compte 

Els aspectes negatius més comunament assenyalats estan vinculats a la inseguretat econòmica i 
financera inherent a l’emprenedoria. Destaca no disposar d'un ingrés mensual assegurat (amb 
un 67,6% de les respostes), així com el risc financer, els dubtes i la incertesa (ambdues amb un 
percentatge del 52,4%). A continuació es mostren els valors totals: 

Il·lustració 10 % de valoracions negatives 

 

Font: Enquesta persones participants que han iniciat activitat pel seu compte 
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En línies generals, per tant, es pot dir que les persones que han respost al qüestionari valoren 
especialment la possibilitat de desenvolupar un treball d'una forma més lliure i creativa, sense 
estar subjectes a les directrius i regles pròpies d'altres tipus de treball. Malgrat això, la 
inseguretat econòmica i la inversió de temps, els diners i l’esforç que és necessari realitzar de 
cara a l'autoocupació, són vistes com la part més negativa.  

Pel que fa a l'atenció rebuda en el marc del programa, les valoracions són molt positives;  un 
molt elevat percentatge de respostes apunten cap a una gran ajuda en el desenvolupament del 
model de negoci. Un 69,5% de les persones enquestades consideren que el programa els ha 
ajudat molt a augmentar la pròpia confiança en el seu nivell d'autonomia (observat en una escala 
de tres categories: molt, poc i res) i un 57,1% estan molt d'acord en què gràcies als serveis 
rebuts es va a produir en impacte positiu en la seva empresa.  

Una anàlisi detallada de caràcter qualitatiu d'aquelles respostes que s'agrupen dins de la 
categoria “Uns altres” ajuden a comprendre quins són els aspectes en els quals podria millorar i 
dels quals més pateixen aquelles persones que opten per l'autoocupació. Un elevat nombre de 
respostes al·ludeixen a l'excessiva càrrega fiscal que recau sobre les empreses i els 
autònoms/es. Algunes persones, de fet, suggereixen que es tinguin en compte els ingressos de 
la persona a l'hora de tributar (impostos progressius).  

Valoració global de la pregunta 

En termes generals, l'impacte social de l'activitat emprenedora és bastant notori. Les persones 
enquestades consideren que tenen una major flexibilitat, i entre les respostes es deixa 
entreveure la satisfacció i la il·lusió per iniciar el seu projecte, sense estar condicionat als 
elements que suposa treballar per a una altra persona.  

Aquesta satisfacció pot repercutir positivament en l'entorn familiar de les persones 
emprenedores. No obstant, el material qualitatiu produït (a través d'enquestes a les persones 
responsables del programa en les entitats) assenyalen la necessitat d'una alta dedicació de 
temps al negoci, sobretot durant les primeres etapes del mateix, la qual cosa pot provocar que la 
vida familiar i social es ressenti.  

Es destaca, d'altra banda, la inseguretat econòmica com un dels aspectes més negatius de 
l’emprenedoria. Això pot incidir en l'entorn familiar de la persona, ja que pot existir la possibilitat 
que en alguns moments no es disposi d'un ingrés mensual assegurat. Les respostes 
encaminades cap a l'alta càrrega impositiva que sofreixen les empreses i autònoms/es 
suggereixen que, com a element de millora i de cara a possibles consideracions futures, algun 
tipus d'exempció o reducció impositiva durant els mesos d'arrencada de l'activitat emprenedora 
pot ajudar a la reducció de la inseguretat econòmica i, per tant, a la major satisfacció de les 
persones que decideixen iniciar el seu propi negoci.  

Finalment, cal destacar l'alta satisfacció que les persones enquestades mostren cap als serveis 
oferts pel programa, considerant que els ajuda a augmentar la confiança pròpia en el nivell 
d'autonomia, els permet observar un canvi positiu en el pla de negoci, i un impacte positiu en 
l'empresa.  
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4. ALTRES RESULTATS DE L'AVALUACIÓ 

Aquest últim apartat de resultats es concep amb l'objectiu de posar en valor una sèrie de 
qüestions vinculades amb el programa però complementàries a l’objecte de l'avaluació. Pel que 
s'ha considerat rellevant destacar aquelles qüestions que després de l'anàlisi s'han valorat 
oportunes i d'especial interès.   

OPORTUNITAT VS NECESSITAT 

En un altre àmbit de l'anàlisi, i amb l'objectiu de conèixer en quina mesura les persones que 
utilitzen els serveis que el programa ofereix decideix iniciar una activitat emprenedora, se'ls ha 
preguntat als participants: 

- Indiqui quin ha estat el motiu per constituir el seu negoci 

Il·lustració 11. Oportunitat vs necessitat per emprendre 

 

Font: enquesta persones participants que han iniciat activitat pel seu compte 

Com s'observa en la gràfica anterior, pràcticament un 62% de les persones que han participat en 
l'enquesta assenyalen que ho han fet per oportunitat. No obstant, al no ser una resposta d'opció 
única, es mostra com un 51% indica que inicia una activitat emprenedora per necessitat.  

Aquests valors estan molt en línia amb el context general, pel qual en els últim anys un 
percentatge considerable de persones ha decidit iniciar una activitat econòmica pròpia pel seu 
compte per manca d'oportunitats en el mercat laboral. Però, encara que no hagi estat possible 
mesurar aquest aspecte amb la present avaluació, és possible que un nombre considerable hagi 
pensat iniciar una activitat per necessitat però que en el procés hagi detectat una oportunitat.  
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VALORACIÓ I IMPACTE PERSONAL 

En un altre àmbit, per aprofundir sobre les principals repercussions d'aquests serveis sobre les 
persones, se'ls pregunta a les entitats: 

Com considera que influeixen els serveis en les persones que els reben?  

I a la resposta s’apunten els següents elements: 

- Gairebé un 93% de les respostes assenyalen que consideren que aquests serveis que 
reben les persones augmenten considerablement la seva autoestima i el seu nivell de 
confiança. En aquest àmbit, es produeixen diferències significatives entre tots dos tipus 
d'entitat; les entitats sense ànim de lucre han manifestat la seva plena confiança en 
aquest sentit, mentre que les entitats locals són les que han posat en evidència cert 
dubte respecte aquest augment de l'autoestima i/o confiança, i en un 10% dels casos 
indiquen que millora poc.  

- Pel que fa al pla de negoci, les entitats consideren que després del servei es produeix 
un canvi positiu en un 83% de les respostes, mentre que el 17% restant creu que influeix 
poc. En aquesta qüestió, no obstant, amb prou feines es presenten grans diferències 
entre tipologia d'entitats.  

- I finalment, es manifesta que després dels serveis en un 83% dels casos es produeix un 
impacte positiu en l'empresa, mentre que el 17% considera que l'impacte és reduït. En 
aquesta línia, les entitats sense ànim de lucre presenten majors nivells d'optimisme 
enfront de les entitats locals.  

En definitiva, aquests valors mostren que en general existeix un elevat grau de satisfacció sobre 
el resultat que els serveis presenten entre les persones que inicien una activitat emprenedora 
vinculats als elements que s'han assenyalat amb anterioritat. Principalment sembla que la 
repercussió és especialment bona en relació a la millora de l'autoestima o el nivell de confiança.  
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5. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

5.1. Conclusions 

PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC 

En relació al perfil sociodemogràfic, les dades mostren que no existeixen diferències entre 
l’accés als serveis si atenem al sexe. No obstant això, si analitzem la variable nacionalitat, 
existeix una proporció elevada de persones de nacionalitat espanyola front de la de nacionalitat 
estrangera.  

Malgrat que no existeix cap priorització per aquest tipus de col·lectius, aquesta situació pot ser 
un reflex d'una deficiència d'informació i/o accés de persones amb una altra nacionalitat a 
aquests recursos.  

D'altra banda, pel que fa a les persones aturades, el programa sembla que sí és coherent amb el 
fet que siguin gairebé el 46% els participants aturats, repercutint de manera positiva en el 
disseny dels possibles destinataris.  

GRAU DE SATISFACCIÓ DE LES ENTITATS 

El grau de satisfacció de les entitats amb els serveis prestats pel programa és clarament molt 
elevat, sent les entitats locals les que expressen una visió lleugerament més crítica i són els 
serveis complementaris aquells en els quals el marge de millora és més gran. 

Les entitats estan especialment satisfetes amb la funció que exerceixen recolzant en la decisió 
sobre si és adequat emprendre o no. En canvi, respecte a la millora dels serveis prestats pel 
programa la principal reclamació és l'extensió d'aquests a altres àmbits, els quals ara són coberts 
de forma autònoma per les pròpies entitats. 

ADEQUACIÓ I VALORACÍÓ DELS SERVEIS 

El resultat pel que fa a l'adequació dels serveis prestats a les necessitats de les persones 
emprenedores i la seva valoració és positiva en termes generals. Les dades apunten al fet que 
aquests serveis poden atorgar la possibilitat a una persona perquè creu en la seva pròpia 
empresa, si bé en alguns casos, aquests serveis es poden concretar i allargar més en el temps i 
així oferir un seguiment més ampli per a la seva consolidació. 

D'altra banda, hi ha elements exògens al programa, com ara la dificultat per obtenir finançament, 
els costos fixos, la situació econòmica general, l’excés de tràmits administratius que provoquen 
el tancament d'empreses o que no arribin mai a engegar-se. 

Finalment, com a element de millora s'esmenta que no s'aprofundeix prou, que cal adaptar-se 
més al context local, i finalment ressaltar com a idea interessant la possibilitat de buscar 
sinergies entre persones amb perfils TIC i emprenedors que ho necessitin per desenvolupar el 
seu negoci. 
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INSERCIÓ DE LES PERSONES PARTICIPANTS 

Del total de 26.742 persones que van utilitzar algun dels serveis del programa, sis mesos 
després un 58,24% d'elles (15.575) estaven inserides laboralment, i s’han-se donat d'alta en el 
RETA aproximadament el 34% dels casos i amb un contracte laboral el 20% (la resta estaven en 
ambdues situacions). Això indica que el grau d'inserció ha estat elevat i que s'ha concentrat en 
major grau en l'autoocupació, la qual cosa està en línia amb els objectius del programa. 

Les persones que van participar al programa podien partir de dues situacions laborals diferents: 
ocupades (categoria que inclou tant a treballadors autònoms com a per compte d'altri) o 
desocupades. Respecte a les persones prèviament ocupades, només el 66% d'elles seguien 
ocupades després d'utilitzar els serveis del programa, si bé en aquest cas estaven donades 
d'alta en el RETA en més del doble de casos que les que estaven contractades, la qual cosa 
podria considerar-se com un indicador d'un efecte positiu del programa en la promoció de 
l'autoocupació i també entre persones ja ocupades. 

Pel que fa a les persones prèviament desocupades, després del programa aproximadament un 
50% d'elles va aconseguir ocupar-se, la meitat en l’autoocupació i l'altra meitat amb un contracte 
de treball, la qual cosa suposa un efecte positiu del programa i posa de manifest que aquest ha 
servit també per orientar a les persones cap al tipus d'ocupació que més s'ajustava a les seves 
necessitats, optant per l'accés al mercat de treball ordinari quan s'ha considerat la millor opció. 

Respecte al grau d'inserció aconseguit atenent a les característiques sociodemogràfiques de 
les persones participants, s'observa com en termes generals que el sexe o la nacionalitat no han 
tingut influència en el grau d'inserció global aconseguit, mentre que les persones de major edat, 
amb menor nivell d'estudis, amb discapacitat o membres d'una minoria sí s'han inserit però amb 
menor intensitat. 

En segon lloc, no obstant, apareix una diferència sociodemogràfica més clara quan 
s'analitzen les dades en funció de si la inserció és per autoocupació (alta en el RETA) o 
mitjançant un contracte laboral. Així, quan s'aconsegueix la inserció, les dones, les persones 
més joves, les persones amb menor nivell educatiu, les persones amb discapacitat o els 
membres d'una minoria tenen clarament una major probabilitat de fer-ho mitjançant un contracte 
laboral, en lloc d’emprendre o mitjançant l’autoocupació. 

Finalment, per a aquells casos en els quals la inserció es produeix mitjançant un contracte 
laboral, s'ha analitzat la tipologia dels mateixos per valorar la qualitat de la inserció. D'aquesta 
manera, hi ha hagut un percentatge sensiblement major de contractes a temps parcial respecte 
als contractes a temps complet, mentre que el percentatge de contractes indefinits aconseguit 
pot considerar-se reduït atenent al context general del mercat laboral. 

Aquest fet possiblement està indicant que una part important de les persones que han utilitzat els 
serveis del programa amb l'objectiu d'emprendre partien d'una expectativa laboral poc favorable, 
de manera que en haver optat finalment per acudir al mercat laboral ordinari ho han fet amb 
contractes de poca qualitat. Aquesta hipòtesi estaria avalada en part pels resultats 
sociodemogràfics, on s'ha vist que aquelles persones en situacions a priori  més vulnerables 
eren les que havien accedit en major grau als contractes laborals i menys a l'autoocupació. 
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IMPACTE DE L'ACTIVITAT EMPRENEDORA 

En termes generals, l'impacte social de l'activitat emprenedora és bastant notori. Les persones 
enquestades consideren que tenen una major flexibilitat, i entre les respostes es deixa 
entreveure la satisfacció i la il·lusió per iniciar el seu projecte, sense estar condicionat als 
elements que suposa treballar per compte d'altri.  

Aquesta satisfacció pot repercutir positivament en l'entorn familiar de les persones 
emprenedores. No obstant això, el material qualitatiu produït (a través d'enquestes a les 
persones responsables del programa en les entitats) assenyalen la necessitat d'una alta 
dedicació de temps al negoci, sobretot durant les primeres etapes del mateix, la qual cosa pot 
provocar que la vida familiar i social es ressenti.  

Es destaca, d'altra banda, la inseguretat econòmica com un dels aspectes més negatius de 
l’emprenedoria. Això pot incidir en l'entorn familiar de la persona, ja que existeix la possibilitat 
que en alguns moments no es disposi d'un ingrés mensual assegurat. Les respostes 
encaminades cap a l'alta càrrega impositiva que sofreixen les empreses i autònoms/es 
suggereixen que, com a element de millora i de cara a possibles consideracions futures, existeixi 
algun tipus d'exempció o reducció impositiva durant els mesos d'arrencada de l'activitat 
emprenedora que pot ajudar a la reducció de la inseguretat econòmica i, per tant, a l’increment 
de la satisfacció de les persones que decideixen iniciar el seu propi negoci.  

Finalment, cal destacar l'alta satisfacció que les persones enquestades mostren cap als serveis 
oferts pel programa, considerant que els ajuda a augmentar la confiança pròpia en el nivell 
d'autonomia, els permet observar un canvi positiu en el pla de negoci, i un impacte positiu a 
l'empresa.  

5.2. Recomanacions  

RECOMANACIÓ 1. 

Seria recomanable ajustar el procés de selecció (especialment la difusió) perquè accedeixin 
perfils amb majors dificultats i mancances per desconeixement d'aquest tipus de serveis.  

RECOMANACIÓ 2. 

Un dels elements assenyalats al llarg d'aquesta avaluació ha estat la desalineació de les 
expectatives de les persones que utilitzen els serveis quant a l'obtenció de finançament. En 
aquest sentit es valoraria com a positiu per donar resposta a aquesta situació, articular els 
mitjans i vies necessàries en el marc del programa que permetin connectar de manera directa als 
beneficiaris amb les entitats o organitzacions que es vinculen a aquest àmbit.  


