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“ Una persona excepcional capaç de destruir de forma creativa un 
sistema econòmic mitjançant la introducció de la innovació”

Schumpeter (1935)

“Un innovador, un estratega, creador de nous mètodes per entrar 
o desenvolupar nous mercats, aplicant la creativitat, desafiant 

el desconegut i transformant possibilitats en oportunitats”
Gerber (1996)

“Individus que innoven, identifiquen i creen oportunitats de 
negoci, desenvolupen i coordinen noves combinacions de 

recursos, per assolir beneficis en un medi incert”
Lezana i A. Tonelli (1998)

1.1 Concepte d’emprenedor



UD1.L’EMPRENEDOR

EIE

EiE

1.1 Concepte d’emprenedor

L’EMPRENEDOR ÉS AQUELLA PERSONA QUE -APLICANT 
LES SEVES CAPACITATS - CONVERTEIX UNA IDEA EN UN 
PROJECTE ECONÒMIC CONCRET, JA SIGUI UNA EMPRESA 
O ORGANITZACIÓ SOCIAL, GENERANT INNOVACIÓ O 
BENEFICIS ECONÒMICS I SOCIALS
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1.1 Concepte d’emprenedor

Idees:
A.- Projecte econòmic: Conjunt de polítiques i estratègies 

econòmiques que pretenen assolir diferents objectius 
econòmics i socials

B.-Oportunitat de negoci: Ànim de lucre, de manera que 
genera beneficis econòmics.

C.-Beneficis socials: Desenvolupa una organització social 
amb l’objectiu d’aconseguir un major benestar per a les 
persones           Benefici social

D.- Innovació: Aplicació de noves idees i conceptes que 
han de ser útils per augmentar la productivitat, tant en 
la generació de productes com satisfacció de 
necessitats
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1.2 Concepte d’innovació

Cas pràctic 1

Qui és l’emprenedor?

En l’empresa, hi pot haver persones amb diferents 
papers:

—L’accionista, que inverteix el seus diners
—L’enginyer, que aporta idees de millora 
d’instal·lacions.
—El cap de producció, que desenvolupa un nou 
pla per aplicar les idees de l’enginyer amb els 
diners de l’accionista.
—L’operari, que munta les instal·lacions.
—L’administratiu, que aporta els registres i la 
comptabilitat i que realitza els pagaments.
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1.2 Concepte d’innovació

EMPRENDRE = INNOVAR

Una característica fonamental de l’emprenedor es aplicar 
canvis en les:

-Idees
-Valors
-Procediments per resoldre problemes.

La innovació és un procés creatiu que comença amb un 
descobriment i finalitza amb el desenvolupament d’un 
producte o servei.
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1.2 Concepte d’innovació

La innovació pot ser:

— Pot ésser d’accions planificades o espontànies.

— Pot sorgir de qualsevol lloc de l’organització.

— Descobriment de nous coneixements

— Desenvolupament de noves aplicacions tecnològiques
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1.2 Concepte d’innovació

Graus d’innovació:

— Incremental. Consisteix de afegir valor a productes o 
processos ja existents, mitjançant aplicació de canvis.

— Radical. Desenvolupar un nou producte o procés que fins a 
les hores no existia.
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1.2 Concepte d’innovació

Classificació de la innovació:

A.- Innovació de producte:

Es centra en el propi producte o els diferents elements 
materials.

Ens poden facilitar la manipulació i el desplaçament.
Requereix l’aplicació de tecnologia i recursos materials.
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1.2
Concepte d’innovació

B.- Innovació de procés: 

— Es pot anomenar innovació organitzativa.
— Incideix sobre la forma de fer les coses.

— Requereix la gestió de recursos humans i tècniques de 
motivació de les persones

— S’aplica a tots els processos de l’empresa: proveïment, 
producció, comercialització, administració, investigació i 
desenvolupament.
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2 Tipus d’emprenedor

Tipus d’emprenedor

a) Emprenedor dependent (Intrapreneur): aplica les 
innovacions d’una empresa o organització ja existent de la 
qual n’es el titular. Són directius i treballadors de grans
empreses i alts funcionaris de l’Administració.

b) Emprenedor independent(Entrepreneur), aplica la 
innovació a la creació de la seva pròpia empresa. Són els
empresaris.
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2 Tipus d’emprenedor

Subtipus d’emprenedor independent:

a) Emprenedor artesà: Vol ser l’amo del seu propi negoci. 
Desenvolupa la seva professió a la seva manera, aplicant
amb autonomia els coneixements adquirits en la seva
formació tècnica.

b) Emprenedor familiar: És del mateix tipus que l’anteriot però
evolucionant en els seus objectius de creixement. Pretén
que l’empresa que s’ha creat continuï en mans dels seus
descendents.
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2 Tipus d’emprenedor

Subtipus d’emprenedor independent:

c) Emprenedor administrador. Els seus objectius tenen a 
veure amb l’exercici de poder i l’assoliment de la qualitat. 
Vol desenvolupar nous productes i serveis i, la seva tasca 
està orientada al creixement. Pretén desenvolupar
empreses duradores, amb el personal que dirigeix.

d) Emprenedor oportunista: El principal objectiu és descobrir
oportunitats de negoci que generin el màxim benefici de la 
forma més ràpida. Són molt innovadors i tenen una gran 
propensió a assumir riscos molt elevats. Estan disposats al 
fet que els seus negocis siguin a curt termini i a canviar de 
negoci si apareix una millor oportunitat



UD1.L’EMPRENEDOR

EIE

EiE

2. Tipus d’emprenedor

Tots els emprenedor comparteixen:

1. Independència econòmica.

2. Ànim de lucre.

3. Desenvolupament personal.

4. Supervivència en el mercat.

5. Desenvolupament del poder de direcció.
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Tipologia d’emprenedor per la seva motivació

a) E. econòmic: El seu objectiu és el màxim 
benefici possible.

b) E. social: Procurar la millora de les condicions 
de vida dels altres.

c) E. Tecnològic. La seva motivació és el 
desenvolupament d’innovacions de producte i 
procés, i aplicació dels resultats de la 
investigació científica

d) E. polític. Cerca el poder i la seva autorealització

2. Tipus d’emprenedor
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2. Tipus d’emprenedor

Casos pràctics 

Una persona amb formació tècnica en electrònica 
que munta un petit taller per a la reparació de 
televisors amb l’objectiu de crear el seu propi lloc 
de treball.

Un directiu d’una multinacional que dissenya i 
aplica un model organitzatiu amb la intenció
d’aconseguir majors vendes i un ascens en 
l’empresa
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Perquè una persona emprenedora afronti el seu 
projecte amb cert èxit ha de tenir aquestes 
capacitats professionals:

a) Capacitat tècnica: Ha de tenir la formació i experiència 
suficients. Una bona forma de cobrir la manca d’aquesta 
activitat i associar-se amb algú.

b) Capacitat d’anàlisi. És bàsic saber analitzar l’entorn i 
l’activitat que vol emprendre. Això pot permetre descobrir 
noves oportunitats.

c) Capacitat d’administració. Cal administrar i gestionar 
recursos de forma eficient i dins de la normativa vigent. 
Pot associar-se o recórrer a l’assessorament en cas que 
li manqués aquesta capacitat

3. Característiques dels emprenedors
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3. Característiques dels emprenedors

Perquè una persona emprenedora afronti el seu 
projecte amb cert èxit ha de tenir aquestes qualitats 
personals:

a) Creativitat i tendència a la innovació. Per emprendre és 
necessari fer alguna cosa nova, o fer-la millor.

b) Confiança en els seus propis objectius. Ha de ser 
realista, tenir clar què vol aconseguir i l’esforç i la 
dedicació que necessita per aconseguir-ho.
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c) Propensió al risc. Empendre vol dir assumir el risc al 
fracàs. Però cal calcular-lo rigorosament. El risc està
present sempre en la aventura de ser un emprenedor. 
Cal saber conviure amb ell, sempre hi ha amenaces 
externes.

d) Autoconfiança i autocrítica. A de tenir confiança però 
aprendre dels seus propis errors.

e) Organització. Ha de saber organitzar diferents recursos

f) Persistència. No s’ha de desanimar davant el primer 
fracàs. Cal  intentar veure la part positiva d’un fracàs. Cal 
insistir i saber esperar. Els primers inicis són durs.

3. Característiques dels emprenedors
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g) Interacció social. Ha de ser un bon comunicador i tenir 
desenvolupades l’empatia i l’assertivitat.

h) Honradesa. Tenir un mínim sentit ètic, que es concreta 
en el respecte als altres, compliment de la llei, el 
manteniment de compromisos, etc..

i) Capacitat de treball. Ha de treballar durant moltes hores 
al dia.

3. Característiques dels emprenedors
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— Les condicions socials de l’emprenedor:

— Grau de llibertat.

— El sistema educatiu.

— L’entorn socioeconòmic.

— Marc polític i legal

4. L’emprenedor en la societat
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— L’aportació de l’emprenedor a la societat:

— Prenen la iniciativa en la recerca de millores 
econòmiques i socials.

— Administren recursos.

— Assumeixen el risc.

— Lideren les organitzacions

4. L’emprenedor en la societat
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— La responsabilitat social de l’emprenedor:

— Desenvolupament social

— Conservació del medi ambient

— Comportament ètic.

4. L’emprenedor en la societat


