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Presentació de la rectora de la universitat 
El compromís de la Universitat Rovira i Virgili en la promoció 
de l’emprenedoria innovadora és ferma. La Càtedra 
d’Emprenedoria i la Càtedra per al Foment de la Innovació 
Empresarial són ponts entre la universitat i la societat del 
nostre entorn per tal de fomentar l’emprenedoria. Com a ens 
de suport i assessorament al nostre teixit emprenedor i de 
foment del talent, disposem de la URVEmpren. La formació 
no queda enrere, a nivell de màster hem desplegat el Màster 
en Emprenedoria i Innovació i, recentment, el Minor en 
Emprenedoria Social i Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. Aquestes dues iniciatives, s’emmarquen també 
dins del projecte de l’Aliança Aurora d’universitats europees a la qual pertany la URV. 
Aquesta empenta per a promoure l’emprenedoria des de la universitat, també es 
materialitza amb un increment del nombre de start-ups i spin-offs generades per la 
comunitat URV, un total de 14 per al període 2019-2021. Per tant, la nostra universitat té 
com a objectiu ser un element dinamitzador de l’ecosistema emprenedor del nostre 
territori. 

La participació de la URV en el projecte GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit 
Students’ Survey) permet analitzar la intenció emprenedora i les activitats emprenedores 
dels estudiants universitaris, tot permetent investigar les seves causes com són les seves 
habilitats o la influència de la Universitat per assolir-les.  

Convé destacar la resposta dels estudiants de la nostra universitat, que ha estat molt 
rellevant en el pes de les universitats espanyoles. Més de 1.400 estudiants de la URV (un 
9,1% dels estudiants matriculats) han participat en l’enquesta de GUESSS, duplicant el 
nombre d’estudiants que van respondre l’enquesta en l’edició anterior. En termes 
relatius, la URV es troba en la 21ena posició amb més participació a nivell nacional. Entre 
les universitats catalanes, la resposta dels estudiants també ha estat elevada assolint la 
2a posició, una mostra de l'interès i curiositat dels nostres joves que trenca alguns tòpics.  

A partir dels resultats d’aquest estudi i d’edicions anteriors, valorem positivament 
l’evolució de l’emprenedoria entre el col·lectiu universitari. Tot i la pandèmia, en el 
període 2020-2021, la comunitat universitària ha mostrat ser més propensa a iniciar-se en 
l’emprenedoria, ja sigui a través de formacions teòriques o amb la posada en marxa 
d’idees de negoci.  

Com a rectora de la Universitat Rovira i Virgili, em plau presentar aquest estudi sobre 
l’esperit emprenedor dels estudiants elaborat per la Càtedra per al Foment de la 
Innovació Empresarial i la Càtedra d’Emprenedoria de la URV. Com s’assenyala en 
aquest treball, la Universitat Rovira i Virgili, especialment la Càtedra per al Foment de la 
Innovació Empresarial, mostra un compromís continuat en elaborar aquest informe. Als 
directors de les càtedres i als responsables del projecte, la meva sincera enhorabona 
pels resultats obtinguts i els encoratjo a seguir treballant amb l’empenta que els 
caracteritza per fer que la nostra Universitat sigui un motor de progrés. 

Dra. María José Figueras Salvat 

Rectora de la Universitat Rovira i Virgili 

rectora@urv.cat  
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Presentació del coordinador de l’Observatori GUESSS a 
Espanya 
GUESSS és el projecte internacional de recerca col·laborativa 
més important del món en l'àmbit del fenomen emprenedor. 
Aquesta rellevància li ve donada pel seu abast territorial que 
abasta a més de cinquanta països, per la seva capacitat per a 
involucrar a una extensa xarxa de més de 3.000 universitats, pel 
seu sòlid plantejament conceptual recolzat pels coneixements 
més recents en la matèria i, en el cas d'Espanya, pel compromís 
d'una xarxa àmplia d'investigadors de quasi totes les universitats.  

Els seus principals objectius són impulsar el coneixement de les 
intencionalitats i activitats emprenedores dels estudiants 
universitaris, investigar les seves causes i influència del context 
universitari i de la formació, i emetre recomanacions que 
aconsegueixin una emprenedoria de més alt rendiment. No obstant això, dos efectes 
estratègics apareixen en els seus resultats: la mobilització i l'interès suscitat en els 
universitaris per la matèria; i, la generació d'una amplíssima base de dades nacional i 
internacional de gran valor per a la presa de decisions de les autoritats acadèmiques i 
responsables institucionals que permet aprofundir en molts dels aspectes esbossats en 
els informes que GUESSS emet.  

El projecte ha aconseguit una mobilització dels estudiants sense precedents. La 
participació a Espanya, la major de tot el món, ha superat els 98.000 estudiants. A 
Espanya, 133.511 universitaris (8,42% dels estudiants matriculats) han participat responent 
l’enquesta de GUESSS. Pel que fa als resultats de l’enquesta globals, un 9% de la 
comunitat universitària mundial ha participat en les enquestes d’aquest estudi. La 
rellevant participació de la Universitat Rovira i Virgili amb més de 2.000 estudiants és un 
bon exemple.  

Aquest assoliment no hauria estat possible sense el treball de les més de 120 persones, 
entre investigadors, responsables i equips de les unitats d'emprenedoria de les 
universitats públiques i privades involucrats en el projecte GUESSS. En aquesta tasca, hem 
d'agrair el suport rebut a nivell nacional per SANFI, la CRUE i l'Alt Comissionat per a 
Espanya Nació Emprenedora. GUESSS España és un projecte que s'inscriu en les activitats 
de l'Observatori de l'Emprenedoria d'Espanya (XARXA GEM) i que, conseqüentment, rep 
el suport de la seva sòlida estructura territorial i el suport estratègic de ENISA.  

Com a coordinador del projecte a Espanya és una gran satisfacció la presentació dels 
informes de les diferents universitats. En el cas de la Universitat Rovira i Virgili té un plus 
especial pel compromís d'aquesta universitat amb el projecte i, per la labor 
desenvolupada per la seva Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial que 
dirigeix la professora Mercedes Teruel Carrizosa i a la Càtedra d’Emprenedoria per Xavier 
Càmara. A ella i a tot l'equip que li acompanya en aquesta tasca, la meva més sincera 
felicitació i la de tot el meu equip pel treball realitzat. 

José Ruiz Navarro 

Catedràtic Emèrit de l’Organització d’Empreses per la Universitat de Cadis 

Coordinador de l’Observatori GUESSS a Espanya 

jose.ruiznavarro@uca.es 

https://es.linkedin.com/in/joseruiznavarro 
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Introducció 
 

La innovació és la font de productivitat que promou la prosperitat dels estats i millora el 
benestar de les persones. Per aquesta raó, l'emprenedoria innovadora és el motor més 
important de l'economia del nostre territori. La pandèmia de la COVID-19, la transició 
verda i digital i les actuals tensions globals són reptes els quals es poden afrontar amb 
solucions innovadores pròpies al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. 

D'aquí ve que en els propers anys el conjunt dels països ha de concentrar els seus 
recursos educatius en dos pilars fonamentals. Per una banda, educar a les persones 
perquè puguin exercitar les seves habilitats i creativitat de la manera més eficient 
possible. Per altra banda, educar persones capacitades que arrisquin en la creació 
d’empreses i promoguin la innovació. 

De fet, a nivell històric ja hem vist el rol important de l’educació superior en el progrés. 
Una de les causes de la "Gran Transformació" d'occident va ser la democratització de 
l'ensenyament en el segle XX. Aquest fet va fomentar la innovació i l'emprenedoria en 
el marc d'una economia industrial. Amb això, Europa i els Estats Units van aconseguir un 
avantatge comparatiu respecte a la resta de països, que finalment en veure els resultats 
d'occident els van seguir per a poder competir en termes d'innovació i 
desenvolupament. 

Actualment, la democratització de l'ensenyament ha incentivat la innovació i el 
desenvolupament; dues eines molt importants i que continuen tenint gran valor en el pes 
i dinamisme econòmic de tots els països del món. 

Està clar que la majoria d'innovacions que es fan avui dia es desenvolupen 
principalment per empreses privades. No obstant això, el sector públic proporciona les 
infraestructures socials, legals i educatives sobre les quals se sustenta la innovació 
privada. Per aquest motiu, resulta determinant el paper de les universitats emprenedores 
que posen la innovació al servei de la societat, en una etapa de canvi cap a un lloc 
més sostenible i digitalitzat. 

Aquest és el cas de la URV, universitat compromesa amb els objectius de sostenibilitat a 
Europa. A través dels anys ens hem convertit en un pilar fonamental en termes 
d'emprenedoria i innovació al territori. La Càtedra per al Foment de la Innovació 
Empresarial i la Càtedra d’Emprenedoria són unitats que promouen l’emprenedoria i la 
innovació en l’interior de la URV i cap a l’ecosistema innovador del territori.  

Amb aquest compromís, duen a terme l’estudi de les dades procedents de l’enquesta 
GUESSS de l’Observatori de l’Emprenedoria. L’enquesta GUESSS té per objectiu oferir una 
perspectiva innovadora del fenomen emprenedor entre els estudiants universitaris, tant 
en els seus aspectes acadèmics com en les seves aplicacions pràctiques. GUESSS 
(https://guesss-spain.com/) està format per universitats de 50 països, i a l’estat espanyol  
participen 72 universitats. L'informe GUESSS URV permet mesurar, promoure i conèixer 
l'evolució de la salut innovadora i emprenedora del nostres estudiants i, per tant, obtenir 
una radiografia del seu esperit emprenedor i innovador.  

Finalment, cal agrair el suport de la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili 
per a l’elaboració d’aquest informe. 
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 1.  En relació als teus estudis.  
 

Q - 1.1. QUIN NIVELL D’ESTUDIS ESTÀS CURSANT? 
 

 Nivell d’estudis URV Total Espanya 
Estudiant de grau 1.162 80,64% 79.982 81,44% 

Estudiant de màster 159 11,03% 13.569 13,82% 

Estudiant de doctorat 116 8,05% 3.889 3,96% 
Altres (per exemple, MBA) 4 0,28% 771 0,79% 

Total 1.441 100% 98.211 100% 

La figura 1.1 ens indica el nivell d'estudis dels individus enquestats, la gran majoria dels 
enquestats són estudiants de grau, essent per a la URV del 80,64% i per al total d'Espanya 
un 81,44%. El total de la mostra a la URV i el total d'Espanya va ser de 1.441 i 98.211, 
respectivament. Es destaca una participació més elevada de doctorands a la URV a 
comparació al total d'Espanya. 

 

Q - 1.2. A QUINA BRANCA DE CONEIXEMENT PERTANY LA TEVA TITULACIÓ? 
 

 Branca de coneixement URV Total Espanya 
Ciències de la salut 307 21,30% 13.826 14,08% 
Ciències socials 298 20,68% 20.064 20,43% 
Enginyeria (incl. Arquitectura) 225 15,61% 16.312 16,61% 
Arts i humanitats 110 7,63% 8.508 8,66% 
Ciències Naturals 102 7,08% 5.265 5,36% 
Dret 94 6,52% 7.443 7,58% 
Gestió empresarial  91 6,32% 10.019 10,20% 
Economia 91 6,32% 5.902 6,01% 
Altres 79 5,48% 4.450 4,53% 
Informàtica 38 2,64% 3.929 4,00% 
Ciència de l’art 6 0,42% 1.134 1,15% 
Matemàtiques 0 0,00% 1.369 1,39% 
Total 1.441 100% 98.219 100% 

 

A la figura 1.2 apareixen les branques de coneixement dels enquestats. A la URV els 
percentatges més elevats de la mostra pertanyen a la branca de ciències de la salut 
(21,30%), ciències socials (20,68%), i enginyeria (incl. arquitectura) (15,61%). A l'estat 
espanyol, destaquen les ciències socials (20,43%), ciències de la salut (14,08%) i 
enginyeria (incl. arquitectura) (16,61%). 
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2.  La teva intenció d’elecció de carrera.  
  

Q - 2.1.a. QUIN CAMÍ INTENTARÀS SEGUIR UN COP HAGIS ACABAT ELS ESTUDIS?  
 

 En acabar els estudis URV Total Espanya 
Treballador en una petita empresa 
d’1 a 49 treballadors 

91 6,32% 6.781 6,90% 

Treballador en una empresa mitjana 
de 50 a 249 treballadors 

162 11,24% 10.837 11,03% 

Treballador en una gran empresa 
a partir de 250 treballadors 

247 17,14% 18.825 19,16% 

Treballador en una ONG 26 1,80% 2.214 2,25% 

Treballador en una institució acadèmica 
Escola, col·legi, institut, Universitat. 

230 15,96% 12.402 12,63% 

Treballador públic 
Funcionariat 

290 20,12% 18.092 18,42% 

Emprenedor 
Treballant en la meva pròpia empresa 

133 9,23% 12.773 13,00% 

Successor familiar 
Hereu/va d’una empresa familiar 

13 0,90% 911 0,93% 

Successor empresarial 
Hereu/va d’una empresa que no controla la família 

5 0,35% 257 0,26% 

Altres 
Encara no ho sé 

244 16,93% 15.134 15,41% 

Total 1.441 100% 98.226 100% 
 

 A la URV, el camí que s'intentarà seguir en acabar la carrera serà principalment 
el de treballador públic (20,12%). Això es pot deure a l'elevat nivell d'enquestats 
de la branca de medicina i ciències socials. Aquestes branques normalment es 
relacionen amb el treball públic. 

 Tant a la URV (16,93%) com a Espanya (15,41%) hi ha un alt percentatge 
d'incertesa en acabar els estudis en els dos grups d'estudiants, com es pot veure 
en la resposta "encara no sé"  

 Hi ha unes majors expectatives a la URV (15,96%) de seguir un camí de treball a 
una institució acadèmica en comparació amb la resta d’Espanya (12,96%). 

 Tant a la URV (17,14%) com a Espanya (19,16%) hi ha altes expectatives de 
treballar en una gran empresa. 

 El nivell d'emprenedoria en acabar els estudis és més gran a Espanya (13%) que 
a la URV (9,23%). 

 En acabar la carrera les expectatives laborals en una empresa petita o mitjana 
són semblants tant per Espanya com per la URV. 
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Q - 2.1.b. QUÈ PENSES FER 5 ANYS DESPRÉS D’HAVER-LOS ACABAT? 
 

 5 anys després URV Total Espanya 
Treballador en una petita empresa 
d’1 a 49 treballadors 

44 3,05% 3.334 3,39% 

Treballador en una empresa mitjana 
de 50 a 249 treballadors 

91 6,32% 6.687 6,81% 

Treballador en una gran empresa 
a partir de 250 treballadors 

272 18,88% 17.947 18,27% 

Treballador en una ONG 27 1,87% 2.040 2,08% 

Treballador en una institució acadèmica 
Escola, col·legi, institut, Universitat. 

182 12,63% 11.586 11,80% 

Treballador públic 
Funcionariat 

341 23,66% 20.781 21,16% 

Emprenedor 
Treballant en la meva pròpia empresa 

286 19,85% 22.669 23,08% 

Successor familiar 
Hereu/va d’una empresa familiar 

9 0,62% 854 0,87% 

Successor empresarial 
Hereu/va d’una empresa que no controla la família 

11 0,76% 518 0,53% 

Altres 
Encara no ho sé 

178 12,35% 11.810 12,02% 

   Total 1.441 100% 98.226 100% 
 

 Després de cinc anys, les expectatives de treballar a una mitjana o petita 
empresa són més baixes que les obtingudes en preguntar per la situació just 
després d’acabar, tant per Espanya com per la URV. 

 Les expectatives de treballar a una gran empresa es mantenen similars als 
percentatges obtinguts per just després d’acabar , tant a Espanya (18,27%) com 
a la URV (18,88%). 

 Les expectatives de treballar a una institució acadèmica a la URV (12,63%) han 
disminuït significativament. 

 Les expectatives de treballar a un lloc públic a la URV (23,66%) són lleugerament 
superiors al valor d'Espanya (21,63%). 

 

Q - 2.2. ACTUALMENT ESTÀS TRACTANT D’EMPRENDRE EL TEU PROPI NEGOCI O 
INTENTANT TREBALLAR PER COMPTA PRÒPIA? 

 

 URV Total Espanya 
No 1.222 84,80% 79.686 81,13% 
Sí 219 15,20% 18.540 18,87% 

Total 1.441 100% 98.226 100% 
 

 Durant el grau hi ha un major percentatge d'estudiants a Espanya (18,87%) que 
volen emprendre en comparació a la URV (15,20%). 
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Q - 2.3. ACTUALMENT JA GESTIONES O DIRIGEIXES LA TEVA PRÒPIA EMPRESA O ESTÀS 
TREBALLANT PER COMPTE PRÒPI?  

 

 URV Total Espanya 
No 1.362 94,52% 92.030 93,69% 
Sí 79 5,48% 6.196 6,31% 

Total 1.441 100% 98.226 100% 
 

 Són poques les persones que ja gestionen o treballen per compte propi durant 
els estudis tant a Espanya (6,31%) com a la URV (5,48%). 
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3.  En relació a la teva Universitat. 
 

Q - 3.1. SI US PLAU, INDICA QUIN ÉS EL TEU GRAU D’ACORD AMB LES SEGÜENTS 
AFIRMACIONS EN RELACIÓ AMB L’AMBIENT DE LA TEVA UNIVERSITAT.  
Es presenten els resultats de mitjana de la població universitària espanyola i de 
la URV. 
1: Molt en desacord. 
7: Molt d’acord. 
 

 URV Total Espanya 
El clima de la meva Universitat m’inspira a 
desenvolupar idees per crear nous negocis 3,53 3,76 

A la meva Universitat existeix un clima favorable per a 
convertir-me en emprenedor 3,51 3,72 

A la meva Universitat es motiva als estudiants per a 
participar en activitats emprenedores 3,89 4,03 

 

 És lleugerament inferior el clima per desenvolupar idees per crear nous 
negocis a la URV (3,53) que al total d'Espanya (3,76). 

 La mitjana d'Espanya (4,03) de la pregunta si la meva universitat em motiva 
a participar en activitats emprenedores és lleugerament més elevat que a la 
URV (3,18). 

 La mitjana d'acord amb la segona afirmació és lleugerament inferior a la URV 
(3,51) que a la resta d'Espanya (3,72). 

 

Q - 3.2. SI US PLAU, INDICA QUIN ÉS EL TEU GRAU D’ACORD AMB LES SEGÜENTS 
AFIRMACIONS RELACIONADES AMB ELS TEUS ESTUDIS. 
Es presenten els resultats de mitjana de la població universitària espanyola i de 
la URV. 

 1: Molt en desacord. 
 7: Molt d’acord. 

 

Els cursos i serveis que he rebut... URV Total Espanya 
... han augmentat el meu coneixement de les actituds, 
valors i motivacions dels emprenedors 3,87 3,97 

... han augmentat el meu coneixement de les 
activitats que s’han realitzar per crear una empresa 3,37 3,61 

... han millorat les meves habilitats pràctiques de gestió 
per a la creació d’una empresa 3,31 3,52 

... han millorat les meves habilitats de crear xarxes de 
contactes 3,60 3,73 

... han millorat les meves habilitats per a identificar 
oportunitats de negoci 3,50 3,65 

 

 En resum, el total d'Espanya té un grau de satisfacció lleugerament major a 
comparació de la URV referent a l'augment de coneixements, motivacions, 
habilitats de gestió, habilitats de xarxa de contactes i identificació d'oportunitats 
de negoci dins del camp de l'emprenedoria.  
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Q - 3.3. SI US PLAU, INDICA QUINES AFIRMACIONS REFLECTEIXEN MILLOR LA TEVA 
SITUACIÓ. 
 

 URV Total Espanya 

Fins ara no he assistit a cap curs 
d’emprenedoria 1.019 66,00% 62.367 57,27% 

He assistit, com a mínim, a un curs voluntari 
d’emprenedoria 266 17,23% 25.358 23,29% 

He assistit, com a mínim, a un curs 
obligatori d’emprenedoria que formava 
part del meu pla d’estudis 

179 11,59% 11.409 10,48% 

En l’actualitat estic fent un curs específic 
d’emprenedoria 34 2,20% 3.623 3,33% 

He escollit la meva Universitat, 
fonamentalment, per la seva alta 
reputació en emprenedoria 

46 2,98% 6.139 5,64% 

Total 1.544 100%   108.896 100% 
 

 A la URV el 66% dels enquestats no han assistit a cap curs d'emprenedoria, un 
8,73% més en comparació a Espanya (57,27%). 

 La segona afirmació també denota una menor voluntarietat per l'emprenedoria 
a la URV (17,23%) en comparació amb el total d'Espanya. 

 La tercera i quarta afirmació posen en manifest una similitud entre Espanya i la 
URV referent a l'assistència a cursos sobre emprenedoria. 

 Un percentatge molt reduït d'estudiants han escollit la seva universitat per la seva 
reputació en emprenedoria. 

 

Q - 3.4. SI US PLAU, INDICA QUIN ÉS EL TEU GRAU D’ACORD AMB LES SEGÜENTS 
AFIRMACIONS RELACIONADES AMB ELS TEUS ESTUDIS. 

Es presenten els resultats de mitjana de la població universitària espanyola i de 
la URV. 
 1: Molt en desacord. 
 7: Molt d’acord. 

 

 La meva universitat s'assegura que tots els estudiants 
puguin... URV Total Espanya 

... tenir accés en condicions d'igualtat a una educació 
assequible i de qualitat 5,47 5,56 

... tenir la mateixa participació, representació i veu en 
la presa de decisions de la universitat 5,43 5,43 

... adquirir els coneixements i habilitats necessaris per 
promoure el desenvolupament sostenible 5,27 5,28 

 

 Els percentatges no són dispars, però es nota una mitjana de satisfacció 
lleugerament més elevada a Espanya (5,56) que a la URV (5,47) respecte a 
condicions d'igualtat a una educació assequible i de qualitat. 
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Q - 3.5. SI US PLAU, INDICA QUIN ÉS EL TEU GRAU D’ACORD AMB LES SEGÜENTS 
AFIRMACIONS RELACIONADES AMB ELS TEUS ESTUDIS. 

Es presenten els resultats de mitjana de la població universitària espanyola i de 
la URV. 
 1: Molt en desacord. 
 7: Molt d’acord. 

 

La meva universitat millora, facilita i dóna suport... URV Total Espanya 
el desenvolupament de la recerca, la tecnologia, la 
innovació i l'emprenedoria 4,79 4,69 

la col·laboració amb les autoritats/empreses locals 
per donar feina a tots els estudiants 4,57 4,43 

el desenvolupament de pràctiques ecològiques i 
sostenibles per mitigar el canvi climàtic 4,46 4,42 

 

 Es nota una major satisfacció a la URV que al total d'Espanya referent al suport 
d'investigacions, tecnologia en l'emprenedoria, col·laboració per donar feina 
als estudiants i desenvolupament de pràctiques ecològiques. 
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4.  Tu i l’emprenedoria. 
 

Q - 4.1. SI US PLAU, INDICA EL TEU GRAU D’ACORD AMB LES SEGÜENTS AFIRMACIONS. 
Es presenten els resultats de mitjana de la població universitària espanyola i de 
la URV. 

 1: Molt en desacord. 
 7: Molt d’acord. 

 

 URV Total Espanya 
Estic disposat/da a fer qualsevol cosa per ser un 
emprenedor/a 3,44 3,53 

La meva meta professional és arribar a ser 
emprenedor/a 3,33 3,48 

Faré tot el possible per crear i gestionar el meu propi 
negoci 3,35 3,46 

Estic decidit/da a crear una empresa en el futur 3,25 3,37 
He pensat molt seriosament en començar un negoci 3,22 3,39 
Tinc la ferma intenció d’emprendre un negoci algun 
dia 3,24 3,38 

 

 En resum, hi ha una lleugera menor disposició a emprendre un negoci a la URV 
que al total d'Espanya. Això s'evidencia amb  les preguntes que mostren el nivell 
d'interès dels estudiants en el camp de l'emprenedoria, sent menor la mitjana de 
respostes a la URV que a Espanya en tots els casos. 

 

Q - 4.2. SI US PLAU, INDICA EL TEU GRAU D’ACORD AMB LES SEGÜENTS AFIRMACIONS. 
Es presenten els resultats de mitjana de la població universitària espanyola i de 
la URV. 
1: Molt en desacord. 

 7: Molt d’acord. 
 

 URV Total Espanya 
Ser emprenedor implica més avantatges que 
inconvenients per mi 3,69 3,73 

Una carrera professional com a emprenedor em 
resulta atractiva 3,79 3,91 

Si tingués l’oportunitat i els recursos necessaris, seria 
emprenedor 4,37 4,59 

Ser emprenedor implicaria grans satisfaccions per mi 4,00 4,16 
Entre diferents opcions, preferiria ser emprenedor 3,54 3,70 

 

 Hi ha lleugerament menys interès o preferències cap a l'emprenedoria a la URV 
en comparació d'Espanya. Aquestes afirmacions són indicadores de 
preferències i en totes les afirmacions, l'interès per l'emprenedoria és menor en la 
URV que en la mitjana del total d'Espanya.  

  

04 



 

  
13 / 32 

Q - 4.3. SI US PLAU, INDICA EL TEU GRAU DE COMPETÈNCIA PER A REALITZAR LES 
SEGÜENTS ACTIVITATS. 
Es presenten els resultats de mitjana de la població universitària espanyola i de 
la URV. 

 1: Molt poc competent. 
 7: Molt competent. 

 

 URV Total Espanya 
Identificar noves oportunitats de negoci 4,01 4,10 
Crear nous productes i serveis, 4,07 4,09 
Gestionar la innovació dins d’una empresa 4,18 4,28 
Ser líder i comunicador 4,88 4,92 
Construir una xarxa de professionals 4,30 4,36 
Comercialitzar una nova idea o desenvolupament 4,26 4,29 
Gestionar amb èxit un negoci 4,34 4,40 

 

 El grau de sensació de les competències exposades és lleugerament més gran 
en la mitjana espanyola que a la URV. 

 A la URV (4,88) i Espanya (4,92) la competència més destacada és la de ser un 
líder i bon comunicador. 

 L'altra competència més destacada de la URV (4,34) i d'Espanya (4,40) és la de 
saber gestionar amb èxit un negoci. 

 La competència menys desenvolupada del total d'Espanya és la de crear nous 
productes i serveis (4,09). La menys destacada a la URV és la de saber identificar 
noves oportunitats de negoci (4,01). 

 

Q - 4.4. SI US PLAU, INDICA EL TEU GRAU D’ACORD AMB LES SEGÜENTS AFIRMACIONS.  
Es presenten els resultats de mitjana de la població universitària espanyola i de 
la URV. 

 1: Molt en desacord. 
 7: Molt d’acord. 

 

 URV Total Espanya 
Normalment persegueixo i defenso els meus 
propis interessos 5,56 5,40 

Quan faig plans gairebé sempre estic segur que 
els compliré 5,45 5,33 

Tinc molt clar com serà la meva vida 4,22 4,08 
 

 Els estudiants de la URV (5,56) tenen la percepció que defensen més els seus 
interessos en comparació amb el total d'Espanya (5,40). 

 Els enquestats de la URV (5,45) es senten més segurs de complir els seus plans 
futurs en comparació amb Espanya (5,33). 

 Els estudiants de la URV (4,22) tenen més clars els plans de la seva vida respecte 
a la mitjana d'Espanya (4,08). 
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5.  Els teus antecedents familiars. 
 

Q - 5.1. ELS TEUS PARES TREBALLEN PER COMPTA PRÒPIA? 
  

 URV Total Espanya 
No 955 66,27% 63.037 64,18% 
Sí, el meu pare 241 16,72% 17.576 17,89% 
Sí, la meva mare 83 5,76% 6.230  6,34% 
Sí, ambdós 162 11,24% 11.383 11,59% 
Total 1.441 100% 98.226 100% 

 

 La majoria de pares d'estudiants tant a la URV (66,27%) com al total d'Espanya 
(64,18%) treballen per compte d'altri. Això també pot influir en l'interès en 
l'emprenedoria dels estudiants. 

 Si algun dels progenitors emprèn, és normalment el pare. Com mostra el quadre, 
les mares representen un menor percentatge d'emprenedoria tant a la URV 
(5,76%) com a la resta d'Espanya (6,34%). 

 

Q - 5.2. ELS TEUS PARES SÓN ELS PROPIETARIS MAJORITARIS D’UNA EMPRESA? 
  

 URV Total Espanya 
No 1078 74,81% 72.953 74,25% 
Sí, el meu pare 206 14,30% 13.880 14,13% 
Sí, la meva mare 63 4,37% 4.425 4,50% 
Sí, ambdós 94 6,52% 6.968 7,09% 
Total 1.441 100% 98.226 100% 

 
 Els pares dels estudiants de la URV (74,81%) i Espanya (74,25%) no posseeixen la 

propietat majoritària d'alguna empresa. 
 Si hi ha progenitors que tenen majoritàriament alguna empresa és normalment 

el pare en ambdós casos.  
 

Q - 5.3. SI DECIDISSIS SEGUIR UNA CARRERA COM A EMPRENEDOR, COM 
REACCIONARIA LA GENT DEL TEU ENTORN? 
Es presenten els resultats de mitjana de la població universitària espanyola i de 
la URV. 
 1: Molt negativament. 
 7: Molt positivament. 

 
 URV Total Espanya 

La família 5,62  5,52  
Els amics 5,83  5,74  

Els teus companys de facultat 5,56  5,50  
 

 Hi ha bones percepcions sobre la reacció de les persones al nostre voltant si 
arribem a emprendre, sent major a la URV en tots els casos.  
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6.  Informació personal. 
 

Q - 6.1. EN QUIN ANY VAS NÉIXER? 
 

Any URV Total Espanya 
2002 160 12,16% 9.875 10,97% 
2001 150 11,40% 10.465 11,63% 
2000 196 14,89% 11.416 12,68% 
1999 199 15,12% 11.942 13,27% 
1998 134 10,18% 9.703 10,78% 
1997 99 7,52% 7.295 8,10% 
1996 79 6,00% 5.099 5,66% 
1995 50 3,80% 3.598 4,00% 
1994 37 2,81% 2.658 2,95% 
1993 29 2,20% 2.208 2,45% 
1992 18 1,37% 1.778 1,98% 
1991 23 1,75% 1.305 1,45% 
1990 24 1,82% 1.130 1,26% 
1989 16 1,22% 946 1,05% 
1988 15 1,14% 838 0,93% 
1987 5 0,88% 805 0,89% 

1986 o abans 82 6,23% 8.953 9,95% 
Total 1.316 100% 90.014 100% 

 

 Un 9,95% dels enquestats a Espanya van néixer abans de 1986, mentre que a la 
URV només representen un 6,23%. Un 22,99% dels enquestats de la URV van néixer 
entre 87-96, mentre que un 22,62% dels enquestats a tot Espanya van néixer entre 
87-96. 

 El gruix de la població enquestada va néixer entre el 1997-2002. Sent a la URV de 
71,27% i a Espanya de 67,43%. Per tant com a conclusió els estudiants enquestats 
de la URV són lleugerament més joves que al conjunt d’Espanya. Això pot 
explicar algunes de les diferències obtingudes en algunes de les respostes 
anteriors. 

 

Q - 6.2. QUIN ÉS EL TEU GÈNERE?  
 

Gènere URV Total Espanya 
Home 466 32,34% 36.428 37,11% 
Dona 967 67,11% 61.100 62,24% 
Altres 8 0,56% 635 0,65% 
Total 1.441 100% 98.163 100% 

 

 El gruix de la població enquestada és dona amb un 67,11% en la URV i un 62,24% 
pel total d'Espanya. 
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Q - 6.3. QUIN ÉS EL TEU ESTAT CIVIL? 
 

Estat civil URV Total Espanya 
Solter/a 1.194 82,93% 79.604 81,90% 

Casat/da 66 4,58% 6.025 6,20% 
Altres 80 12,49% 11.564 11,90% 
Total 1.441 100% 97.193 100% 

 

 El gruix de la població és soltera tant en la URV (82,93%) com en el total de 
Espanya (81,90%). 
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7.  En relació a la planificació de la teva nova empresa o 
negoci. 

En aquest bloc només ha contestat la part de la mostra que va declarar que estava 
tractant d’emprendre un negoci. 

 

Q - 7.1. ABANS HAS DIT QUE, ACTUALMENT, ESTÀS TRACTANT D’EMPRENDRE UNA NOVA 
EMPRESA O NEGOCI. EN QUANTS MESOS TENS PREVIST POSAR-LA EN MARXA? 
  

 URV Total Espanya 
Durant els meus estudis 32 19,28% 3.312 23,61% 
Després dels meus estudis 30 18,07% 2.939 20,95% 
2 anys després de finalitzar els estudis 37 22,29% 3.029 21,59% 
No ho sé 67 40,36% 4.749 33,85% 

 

 Del total d'estudiants enquestats que estan tractant d'emprendre, s'observa una 
elevada incertesa referent a la previsió de posar un negoci en marxa, i és més 
gran a la URV (40,36%) que a Espanya (33,85%). Val a dir que les dades a la URV 
poden no ser representatives a causa de la mida tan petita de la mostra. 

 Hi ha un alt percentatge d'emprenedors que volen iniciar el seu negoci abans 
d'acabar els seus estudis. Per la URV és del 19,28% i pel total d'Espanya és del 
23,61%. 

 Un 22,29% d'individus de la URV pensen obrir la seva empresa d'aquí a dos anys. 

 
Q - 7.2. VOLS QUE AQUEST NEGOCI ESDEVINGUI LA TEVA OCUPACIÓ PRINCIPAL DESPRÉS 

DE LA TEVA GRADUACIÓ? 

 URV Total Espanya 
No 42 25,45% 3.316 23,66% 
Sí 67 40,61% 5.948 42,45% 

No ho sé 56 33,94% 4.749 33,89% 
 
 

 El percentatge més gran dels enquestats de la URV (40,61%) i del total d'Espanya 
(42,45%) volen que aquest negoci es converteixi en la seva ocupació principal. 

 
Q - 7.3. HAS CREAT ALGUNA EMPRESA ABANS? 

 URV Total Espanya 

No 154 92,22% 12.679 90,42% 

Sí 13 7,78% 1.343 9,58% 
 

 La majoria d'enquestats no han tingut abans cap experiència de creació 
d'empreses tant a la URV (92,22%) com a Espanya (90,42%). 
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Q - 7.4. EN QUIN SECTOR REALITZARÀ, PRINCIPALMENT, LA SEVA ACTIVITAT LA TEVA 
NOVA EMPRESA? 
 

 URV Total Espanya 
Tecnologies de la informació 20 11,98% 1.239 8,84% 

Publicitat / Disseny / Màrqueting 18 10,78% 1.609 11,47% 

Educació i formació 18 10,78% 1.546 11,02% 

Arquitectura i Enginyeria 16 9,58% 963 6,87% 

Activitats de salut humana i treball social 16 9,58% 1.412 10,07% 

Consultoria 11 6,59% 852 6,08% 

Indústria 9 5,39% 484 3,45% 

Serveis financers i immobiliaris 8 4,79% 577 4,11% 

Transports 7 4,19% 1.462 10,43% 

Turisme i lleure 5 2,99% 1.061 7,57% 

Comerç 4 2,40% 324 2,31% 

Construcció 1 0,60% 146 1,04% 
Altres 34 20,36% 2.348 16,74% 

 

 A la URV el sector més destacat és el de les tecnologies de la informació (11,98%). 
 A la URV els sectors menys destacats són el comerç (2,40%) i la construcció 

(0,60%). 
 En el total d'Espanya, el sector més destacat és la publicitat / disseny / 

màrqueting (11,47%) i l'educació i la formació (11,02%). 
 En el conjunt d'Espanya, els sectors menys destacats són novament el comerç 

(2,31%) i la construcció (1,04%), a causa de la crisi del 2008. 
 

Q - 7.5. QUINES ACTIVITATS HAS REALITZAT JA (O ALGÚ DEL TEU EQUIP) PER A POSAR EN 
MARXA LA TEVA PRÒPIA EMPRESA)? 
 

 URV Total Espanya 
Discutir el producte o la idea de negoci 
amb clients potencials 49 13,10% 4.264 12,67% 

Recopilar informació sobre els mercats o 
els competidors 76 20,32% 7.098 21,09% 

Escriure un pla de negoci 44 11,76% 4.851 14,41% 
Iniciar el desenvolupament del producte 
/ servei 44 11,76% 4.241 12,60% 

Iniciar activitats de màrqueting o 
promoció 25 6,68% 2.474 7,35% 

Comprar materials, equips o maquinària 
per al negoci 24 6,41% 2.042 6,06% 

Intentar obtenir finançament extern 18 4,81% 1.765 5,24% 
Sol·licitar una patent, drets d’autor o 
marca comercial 7 1,87% 588 1,74% 

Registrar el negoci 11 2,94% 758 2,25% 

Vendre algun producte o servei 29 7,75% 2.121 6,30% 
No he realitzar cap de les opcions 
anteriors 47 12,56% 3.452 10,25% 
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 Les activitats ja desenvolupades amb més freqüència a la URV són recopilar 
informació sobre el mercat i competidors (20,32%), escriure un pla de negoci 
(11,76%) i iniciar el desenvolupament del producte (11,76%). 

 Les activitats ja desenvolupades amb més freqüència a Espanya són recopilar 
informació sobre el mercat i competidors (21,09%), escriure un pla de negoci 
(14,41%) i discutir el producte o la idea de negoci amb clients potencials (12,67%). 

 L'activitat menys desenvolupada a la URV i en el total d'Espanya és sol·licitar 
patents i registrar un negoci. 

 

Q - 7.6. QUINA SERÀ LA TEVA PARTICIPACIÓ APROXIMADA EN LA PROPIETAT DE LA NOVA 
EMPRESA? 
 

 URV Total Espanya 
Entre un 0% i un 49% 18 10,91% 1.569 11,32% 

50% 40 24,24% 3.939 28,41% 
Entre un 51% i un 100% 107 64,85% 8.355 60,27% 

 

 La majoria dels enquestats plantegen crear l’empresa mantenint una 
participació majoritària de la mateixa o desenvolupar-la de manera individual 
sense massa socis que es quedin amb un percentatge de participació tant a la 
URV (64,85%) com al total d'Espanya (60,27%) (com veurem en la següent 
pregunta). 

 

Q - 7.7. ESTÀS TRACTANT D’EMPRENDRE AQUESTA EMPRESA SOL/A O AMB ALGUN 
SOCI/A? 

 URV Total Espanya 
Jo sol 97 58,43% 7.216 51,79% 
Amb 1 soci/a 41 24,70% 3.966 28,46% 
Amb 2 socis/es 16 9,64% 1.582 11,35% 
Amb 3 socis/es o més 12 7,23% 1.170 8,40% 

 

 La majoria d'emprenedors treballen en solitari tant a la URV (58,43%) com a 
Espanya (51,79%). 

 

Q - 7.8. QUANTS COFUNDADORES SÓN DONES (SÒCIES)? 
 

 URV Total Espanya 
0 24 34,78% 2.134 31,90% 
1 26 37,68% 2.502 37,40% 
2 11 15,94% 1.364 20,39% 
3 7 10,14% 332 4,96% 

Més de 3 1 1,45% 358 5,35% 
 

 La majoria dels participants tenen almenys una cofundadora tant a la URV 
(65,22%) com a tota Espanya (68,10%). Tanmateix, recordem que la majoria dels 
individus estudiats són dones pel que hi podria haver un biaix que determini una 
major participació de la dona com a cofundadora.  
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Q - 7.9. QUANTS COFUNDORS/ES TENEN ALGUN TIPUS DE RELACIÓ FAMILIAR AMB TU? 

 URV Total Espanya 
0 45 65,22% 4.375 65,52% 
1 18 26,09% 1.742 26,09% 
2 2 2,90% 364 5,45% 
3 4 5,80% 109 1,63% 

Més de 3 0 0,00% 87 1,30% 
 

 La majoria d'emprenedors a la URV (62,22%) i al total d'Espanya (65,52%) 
emprenen amb persones amb les quals no tenen cap mena de consanguinitat, 
com poden ser amics o companys d'universitat. 

 Tot i això, és significatiu que molts emprenedors tenen un cofundador/a amb una 
relació familiar tant a la URV (26,09%) com al total d'Espanya (26,09%). 

 

Q - 7.10. QUANTS COFUNDADORS/ES SÓN COMPANYS/ES D’ESTUDIS? 
 

 URV Total Espanya 
0 37 54,41% 3.674 55,16% 
1 21 30,88% 1.797 26,98% 
2 6 8,82% 641 9,62% 
3 2 2,94% 244 3,66% 

Més de 3 2 2,94% 305 4,58% 
 

 A Espanya (55,16%), la majoria no té cofundadors que siguin companys d'estudis, 
però si és significatiu els que sí que en tenen almenys un, amb 26,98%. A la URV 
(54,41%), la majoria no té cap cofundador. Malgrat això, a la URV (30,88%) és 
significativa la quantitat d'enquestats que tenen almenys un cofundador. Tot 
això pot implicar que durant la carrera es creen sinergies cap a l'emprenedoria.  

 

Q - 7.11. QUINA DE LES SEGÜENTS OPCIONS DESCRIU MILLOR PER QUÈ ESTÀS TRACTANT 
D'EMPRENDRE EL NEGOCI PELS TEUS PROPIS MITJANS SENSE UN COFUNDADOR? 
Aquesta pregunta sol la poden respondre aquells que han dit anteriorment que no 
tenen ningú cofundador. 

  
 URV Total Espanya 

Es tracta d'un tipus d'autoocupació que 
no necessita un cofundador 26 26,80% 1.966 27,27% 

No vull ser cofundador; vull iniciar aquest 
negoci pel meu compte 21 21,65% 1.197 16,60% 

He buscat un cofundador, però no he 
trobat algú adequat 8 8,25% 527 7,31% 

Fins ara, no he buscat cofundador Ho 
faré en el futur 29 29,90% 2.608 36,18% 

Cap de les anteriors 13 13,40% 911 12,64% 
 

 Tant a Espanya (36,18%) com a la URV (29,90%), gran part d'enquestats tractaran 
de buscar un cofundador en el futur. 
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 Un percentatge significatiu pensa que el seu negoci és un tipus d'autoocupació 
que no necessita un cofundador tant a Espanya (27,27%) com a la URV (26,80%). 

 Un gran percentatge d'individus no volen ser cofundadors, sinó iniciar el seu 
negoci per compte propi, no sols en la URV (21,65%) sinó també és Espanya 
(16,60%) sent aquest últim menor. 

 Un percentatge menor de la URV (8,25%) i del total d'Espanya (7,31%) ha 
buscat cofundador, però no ha trobat a algú adequat.   
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8. En relació a la teva empresa o negoci. 
 

Q - 8.1. ABANS HAS DIT QUE JA TENS EN MARXA EL TEU PROPI NEGOCI. SI EN TENS MÉS 
D’UN, SI US PLAU, PENSA EN EL MÉS IMPORTANT D’ELLS. QUIN ANY VAS CREAR-
LO? 
  

Any URV Total Espanya 
2021 7 10,00% 817 14,52% 
2020 19 27,14% 1.442 25,63% 
2019 13 18,57% 793 14,09% 
2018 4 5,71% 508 9,03% 
2017 3 4,29% 355 6,31% 
2016 6 8,57% 227 4,03% 
2015 0 0,00% 229 4,07% 
2014 3 4,29% 183 3,25% 
2013 1 1,43% 113 2,01% 
2012 3 4,29% 98 1,74% 
2011 4 5,71% 85 1,51% 
2010 1 1,43% 93 1,65% 
2009 1 1,43% 47 0,84% 
2008 0 0,00% 64 1,14% 

2007 o anterior 5 7,14% 573 10,18% 
 

 El quadre mostra que l'any en què més negocis van ser creats va ser el 2020 tant 
a la URV (27,14%) com al total d'Espanya (25,63%), quan hi va haver el 
confinament general. 

 El percentatge va disminuint a mesura que ens anem allunyant de l'actualitat pel 
fet que el gruix de la mostra és encara molt jove.  

 

Q - 8.2. QUANTS TREBALLADORS TENS ACTUALMENT? 
  

 URV Total Espanya 
0 22 32,35% 1.804 33,17% 
1 27 39,71% 1.737 31,94% 
2 9 13,24% 725 13,33% 
3 3 4,41% 379 6,97% 
4 2 2,94% 205 3,77% 
5 1 1,47% 177 3,25% 
6 0 0,00% 77 1,42% 
7 1 1,47% 48 0,88% 
8 0 0,00% 31 0,57% 
9 0 0,00% 18 0,33% 

10 o més 3 4,41% 237 4,36% 

 

 El percentatge més elevat dels enquestats té un treballador a la seva empresa 
tant a la URV (39,71%) com al total d'Espanya (31,94%). A mesura que augmenta 
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el nombre, va disminuint el percentatge. Però hi ha un percentatge significatiu 
d'emprenedors que tenen més de 10 treballadors a la seva disposició. 

 

Q - 8.3. QUINA PARTICIPACIÓ TENS EN LA PROPIETAT? 
  

 URV Total Espanya 
0% - 49% 17 23,29% 1.328 22,57% 

50% 13 17,81% 925 15,72% 
Entre un 51% i  100% 43 58,90% 3.630 61,70% 

 

 Tant a la URV (58,90%) com al total d'Espanya (61,70%) la majoria dels empresaris 
són propietaris majoritaris de l'empresa. 

 

Q - 8.4. VOLS QUE AQUEST NEGOCI ESDEVINGUI LA TEVA OCUPACIÓ PRINCIPAL 
DESPRÉS DE LA TEVA GRADUACIÓ? 

  

 URV Total Espanya 
No 28 37,84% 2.244 37,52% 
Sí 23 31,08% 1.838 30,73% 

Encara no ho sé 23 31,08% 1.899 31,75% 
 
 

 El percentatge més elevat correspon a empresaris que no volen aquest negoci 
com la seva activitat principal tant a la URV (37,84%) com a Espanya (37,52%). 
No obstant això, els percentatges d'incertesa "Encara no ho sé" i  de "SÍ" també 
són força significatius en ambdós casos. 

 

Q - 8.5. EN QUIN SECTOR REALITZA PRINCIPALMENT LA SEVA ACTIVITAT? 
  

 URV Total Espanya 
Publicitat / Disseny / Màrqueting 4 5,33% 691 11,39% 
Arquitectura i Enginyeria 5 6,67% 266 4,39% 
Construcció 1 1,33% 108 1,78% 
Consultoria 5 6,67% 345 5,69% 
Educació i formació 13 17,33% 1073 17,69% 
Serveis financers i immobiliaris 1 1,33% 227 3,74% 
Activitats de salut humana i treball social 10 13,33% 414 6,83% 
Tecnologies de la informació 2 2,67% 358 5,90% 
Indústria 2 2,67% 117 1,93% 
Turisme i lleure 5 6,67% 394 6,50% 
Transports 7 9,33% 728 12,00% 
Altres serveis 4 5,33% 218 3,59% 
Altres 16 21,33% 1.126 18,57% 

 

 La majoria dels empresaris van escollir el sector de l'educació i formació tant per 
a la URV (17,33%) com per a Espanya (17,69%). 

 Al total d'Espanya el sector de transport (12,00%) i de publicitat (11,39%) també 
són força escollits.  

 Els sectors menys rellevants són la construcció i la indústria per ambdós casos. 
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Q - 8.6. QUANTS COFUNDADOR/ES TÉ ACTUALMENT L’EMPRESA? 
  

 URV Total Espanya 
0 12 16,00% 1.394 23,11% 
1 28 37,33% 2.215 36,72% 
2 19 25,33% 1.291 21,40% 
3 7 9,33% 609 10,10% 

Més de 3 9 12,00% 523 8,67% 
 

 La major part dels empresaris tenen almenys un/a o més cofundadors/es tant a 
la URV (84%) com a la resta d'Espanya (76,89%). 

 

Q - 8.7. QUANTS COFUNDADORES SÓN DONES (SÒCIES)? 
  

 URV Total Espanya 
0 24 38,71% 1.752 37,95% 
1 24 38,71% 1.935 41,91% 
2 10 16,13% 1.128 12,22% 
3 0 0,00% 501 3,62% 

Més de 3 4 6,45% 796 4,31% 
 

 Podem observar que la majoria del total d'Espanya (62,05%) i de la URV (61,29%) 
tenen com a cofundadora almenys una dona. Novament, aquest resultat pot ser 
degut al fet que la mostra és majoritàriament dones. 

 A més a més, hi ha un alt percentatge en el total d'Espanya (37,95%) i de la URV 
(38,71%) que no posseeix cap dona com a cofundadora. 

 Finalment, hi ha pocs individus que tenen dins de la seva empresa més de 3 
cofundadores, tant en la URV (6,45%) com al total d’Espanya (4,31%). 

 

Q - 8.8. QUANTS COFUNDADOR/ES TENEN ALGUN TIPUS DE RELACIÓ FAMILIAR AMB TU? 
  

 URV Total Espanya 
0 38 60,32% 3.046 66,45% 
1 17 26,98% 1.077 23,49% 
2 5 7,94% 241 5,26% 
3 1 1,59% 138 3,01% 

Més de 3 2 3,17% 82 1,79% 
 

 Tant a la URV (60,32%) com al total d'Espanya (66,45%) la majoria de la mostra no 
té cap relació familiar amb els seus cofundadors. 

 El percentatge que té relació familiar amb els seus cofundadors és igualment 
significatiu tant a la URV (39,78%) com a Espanya (33,55%). 

 Hi ha un baix percentatge d'individus de la mostra que tenen més de tres 
cofundadors amb alguna relació familiar tant a la URV (3,17%) com al total 
d'Espanya (1,79%). 
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Q - 8.9. QUANTS COFUNDADORS/ES SÓN COMPANYS/ES D’ESTUDIS? 
 

 URV Total Espanya 
0 53 84,13% 3.721 81,14% 
1 5 7,94% 507 11,06% 
2 3 4,76% 304 3,31% 
3 2 3,17% 258 1,88% 

Més de 3 0 0,00% 480 2,63% 

 

 Es destaca tant a la URV (84,13%) com a Espanya (81,14%) que la majoria 
d’enquestats de la mostra no tenen cap cofundador/a que sigui company/a 
d'estudi. 

 

Q - 8.10. COM QUALIFICARIES L’ACOMPLIMENT DE LA TEVA EMPRESA EN COMPARACIÓ 
AMB ELS SEUS COMPETIDORS DES DE LA SEVA CREACIÓ, EN LES SEGÜENTS 
DIMENSIONS. 
1:Molt pitjor. 
7: Molt millor. 

 

 URV Total Espanya 
Creixement de les vendes 4,05 4,35 
Creixement de la quota de mercat 4,07 4,23 
Creixement dels beneficis / utilitats 4,31 4,41 
Creació d’ocupació 3,45 3,51 
Innovació 4,79 4,72 

 

 La mitjana de satisfacció amb els objectius d'empresa d'Espanya respecte a la 
URV és generalment major. L'únic en el qual la URV té una percepció de major 
avantatge respecte als seus competidors és en la innovació (4,79). 

 

Q - 8.11. COM QUALIFICARIES L’ACOMPLIMENT DE LA TEVA EMPRESA EN COMPARACIÓ 
AMB ELS SEUS COMPETIDORS DES DE LA SEVA CREACIÓ, EN LES SEGÜENTS 
DIMENSIONS. 
1: Molt pitjor. 
7: Molt millor. 

 

Vaig crear la meva empresa per... URV Total Espanya 
Per guanyar diners i fer-me ric 4,54 4,30 
Per avançar en la meva carrera en el món empresarial 4,88 4,85 
Per resoldre un problema específic per a un grup de 
persones amb qui m’identifico fortament  4,64 4,66 

Tenir un paper proactiu en la configuració de les 
activitats d’un grup de persones amb qui m’identifico 
fortament 

4,72 4,85 

Per resoldre un problema social que les empreses 
privades solen abordar 4,03 4,28 

Per jugar un paper proactiu en el canvi de com 
funciona el món 4,47 4,77 

 

 En comparació als seus competidors, els empresaris de la URV es veuen en millor 
posició respecte als seus competidors per fer diners i avançar en la seva carrera 
professional si ho comparem amb Espanya. 
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 A Espanya (4,85) i la URV (4,88) els emprenedors creen empreses principalment 
per desenvolupar la seva carrera professional. 

 Els resultats són força similars, però la mitjana d'Espanya és major respecte a la 
URV a l'hora de crear l'empresa per tenir un paper proactiu amb el món i resoldre 
problemes socials. 

 

Q - 8.12. COM QUALIFICARIES L’ACOMPLIMENT DE LA TEVA EMPRESA EN COMPARACIÓ 
AMB ELS SEUS COMPETIDORS DES DE LA SEVA CREACIÓ, EN LES SEGÜENTS 
DIMENSIONS. 
1: Molt pitjor. 
7: Molt millor. 

 

Com a fundador de l'empresa, és molt important per a 
mi... URV Total Espanya 

Gestionar la meva empresa sobre la base de 
pràctiques de gestió sòlides 5,50 5,43 

Haver analitzat a fons les perspectives financeres del 
meu negoci 4,97 5,20 

Oferir un producte/servei que sigui útil a un grup de 
persones amb qui m’identifico fortament 5,62 5,66 

Poder expressar als meus clients que comparteixo els 
seus punts de vista, interessos i valors 5,68 5,75 

Per ser un ciutadà altament responsable del nostre 
món 5,75 5,79 

Fer del món un “lloc millor” (per exemple, perseguint la 
justícia social, protegit el medi ambient) 5,58 5,62 

 

 A Espanya (5,79) i a la URV (5,75) el qualificat com més important és ser un 
ciutadà altament responsable amb el món. 

 Tant a la URV (4,72) com al total d'Espanya (5,20) els fundadors valoren menys les 
perspectives financeres dels seus negocis. 

 

Q - 8.13. COM QUALIFICARIES L’ACOMPLIMENT DE LA TEVA EMPRESA EN COMPARACIÓ 
AMB ELS SEUS COMPETIDORS DES DE LA SEVA CREACIÓ, EN LES SEGÜENTS 
DIMENSIONS. 
1: Molt pitjor. 
7: Molt millor. 

 

A l'hora de gestionar la meva empresa, és molt 
important per a mi... URV Total Espanya 

Centrar-me en el que la meva empresa pot 
aconseguir davant la competència  4,96 5,26 

Per establir un fort avantatge competitiu i superar 
significativament altres empreses del meu domini 5,03 5,20 

Tenir un fort focus en el grup de persones amb qui 
m'identifico fortament 5,27 5,24 

Donar suport i avançar al grup de persones amb qui 
m'identifico fortament 5,40 5,36 

Tenir un fort enfocament en allò que l'empresa és 
capaç d'aconseguir per a la societat en general 5,38 5,50 

Per convèncer els altres que les empreses privades són 
realment capaces d'abordar el tipus de reptes socials 
als quals s'enfronta la meva empresa 

4,81 4,88 

 

 El més important per a empresaris enquestats de tot Espanya (5,50) és un bon 
enfocament d'allò que pot fer l'empresa per la societat. 
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 El més rellevant per a empresaris enquestats de la URV (5,40) és donar suport a 
persones amb les quals s'identifiquen.  
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9. Casos d’èxit 
 

9.1. MAMMALAB 
Mammalab és una empresa creada el 2020 
per Alberto Pasamontes (doctor en 
Química, 2006) format a la Universitat 
Rovira i Virgili (URV). La idea de l'empresa 
és posar al mercat un servei que 
proporcioni informació sobre el valor 
energètic (Kcal) i macronutrients 
(percentatges de proteïna, grasses i 
carbohidrats) de la llet materna. A la mare 
se li entregarà un informe amb la 
composició nutricional de la seva llet, amb 
el rang de valors de normalitat en funció de 
l'edat del seu bebè i es realitzaran unes 
recomanacions nutricionals a la mare. 

Quin va ser el motiu principal que et/us va portar a emprendre? 

Després de treballar més de 5 anys a l'estranger (EUA, Holanda) volia tornar a Tarragona 
i una opció era emprendre. A causa de la meva formació, tenia diverses idees que em 
van portar a això. 

Quines dificultats et/us vau trobar? 

No tenir cap coneixement sobre màrqueting ni com muntar una empresa. El canviar 
d'àmbit de coneixement no va ser fàcil. Una altra dificultat va ser el trobar finançament 
per a poder dur a terme el desenvolupament del producte. 

Qui et/us van ajudar en els moments d'arrencar? 

La Universitat Rovira i Virgili i especialment la URV Emprèn. Em van ajudar molt en el 
procediment de muntar l'empresa, on buscar finançament i a guiar-me en els inicis (tant 
de forma personalitzada com buscant col·laboradors per a fer sinèrgies). 

Quins consells li/s donaries/donaríeu a les persones de la vostra universitat 
relacionats amb l'aventura d'emprendre? 

Que intentin formar-se mínimament en com funciona una empresa (màrqueting, etc..). 
I que ho provin i que siguin valents, ja que hi ha molta gent en la comunitat universitària 
que els pot ajudar. 

 

9.2. OHBARRI 
OhBarri és un programa de fidelització de territori que promou el consum en el petit 
comerç on els usuaris de l'app guanyen punts digitals amb les seves compres que poden 
usar en promocions i sortejos de comerços locals. L’empresa va iniciar la seva activitat 
l'agost de 2021, dintre del sector dels serveis digitals. 
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Sergi Compte Pérez, el seu fundador, va estudiar Ciències Empresarials (2008) a la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) i actualment està cursant un Màster en Intel·ligència 
Artificial i Seguretat. 

 

 

Quin va ser el motiu principal que et/us va portar a emprendre? 

Porto emprenent alguns anys, des de 2017 i encara que suposa un esforç personal molt 
gran, el fet de sentir que allò que faig a nivell professional i totes les hores que dedico al 
cap dels dies, setmanes i anys, tenen sentit per a mi i van alineats amb els meus valors i 
creences és un punt molt rellevant. 

Quan em plantejo si en un futur tornaré a treballar de manera assalariada m'adono que, 
a nivell personal em costaria molt tornar a dedicar les meves hores de treball (activitat 
per la qual l'home transforma la realitat per a satisfer les seves necessitats físiques i 
espirituals, segons Karl Marx) en una activitat que sigui poc rellevant per a mi. 

Quines dificultats et/us vau trobar? 

Les dificultats a l'hora de crear un projecte són innombrables i se superen d'una en una. 
Cada projecte té els seus propis desafiaments i quan aquests desapareixen, entren altres 
nous en acció. A nivell d'emprenedor, l'experiència, més que per a preveure, que 
també, serveix per a saber que emprendre és una carrera de fons, perquè saps que 
sempre hi ha una cosa nova molt aprop, i els primers anys, qualsevol d'aquestes 
dificultats, pot deixar el projecte fora de joc. 

El més complex d'emprendre és trobar un model de negoci que funcioni i, posteriorment, 
construir una organització al voltant d'aquest. Els emprenedors solem fallar en un, en un 
altre o en els dos. En el nostre cas particular de OhBarri encara estem en el primer pas, 
tractant d'ajustar un model de negoci al mercat, per la qual cosa queda un gran 
recorregut per fer. 

Qui et/us van ajudar en els moments d'arrencar? 

Per a arrencar un projecte és important secundar-se en la xarxa local del territori en el 
qual es vol implantar el projecte o model de negoci. És clau buscar els mitjans i els suports 
d'administració, universitats i entitats públiques que donen suport als emprenedors i 
aprofitar les eines i programes d'incubació, formació i acceleració disponibles. 

En el cas particular de OhBarri, la Càtedra d'Emprenedoria de la URV, a través del seu 
equip ha estat clau per a acompanyar-nos en el procés, no sols de madurar la idea de 
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negoci, sinó de fer-nos coneixedors de les diferents oportunitats tant dins de la comunitat 
universitària com a nivell de territori. 

Quins consells li/els donaries/donaríeu a les persones de la vostra universitat 
relacionats amb l'aventura d'emprendre? 

Per a arrencar un projecte sol ser important ser bastant “tossut” i tenir clar el que un vol, 
però alhora també saber escoltar i adaptar el feedback de clients, potencials clients i 
mentors. 

Però per a mi i des de la meva experiència, el més important és que ha d'existir un 
equilibri entre la visió de l'emprenedor i les iteracions i canvis que aplica a la seva 
emprenedoria; ja que si hi ha alguna cosa pitjor que un projecte fallit, és un emprenedor 
duent a terme un projecte en el qual no creu i en el qual no es reconeix. 

 

9.3. KOONERFY 
Young Era Technologies SL. és una 
empresa del sector de la tecnologia i la 
informació que es va crear a finals del 
2018. Es dediquen al disseny i 
desenvolupament de programes 
informàtics i aplicacions, també creen 
pàgines web i aplicacions amb suport 
de cobrament mitjançant passarel·la 
de pagament que permeten la venda i 
reserva de productes i/o serveis. 

L’equip de fundadors de Koonerfy està 
format per cinc integrants: Irene Villa 
(graduada en International Business 
Economics el 2021), Alexandre Solleiro (enginyer telemàtic, 2017 i amb el màster en 
Business Intelligence & Big Data, 2019), Cristian Muñoz (enginyer telemàtic, 2017), Jacob 
Roig (estudiant d’enginyeria electrònica industrial i automàtica) i Marc Schmitz (enginyer 
d’electrònica industrial i automàtica, 2018). La Irene, procedent de la Universitat 
Pompeu Fabra i els quatre últims, procedents de la Universitat Rovira i Virgili. 

Quin va ser el motiu principal que et/us va portar a emprendre? 

Malgrat ser un equip jove no volíem conformar-nos amb treballar per a una empresa: 
volem aportar el nostre granet de sorra a la societat sobre la base de les problemàtiques 
que hem vist al nostre voltant.  

Un dia ens vam adonar que cada cop més persones tenen la capacitat de poder viatjar 
i fer turisme, tant a nivell nacional com internacional, a causa dels baixos preus que 
ofereixen algunes aerolínies i la gran competència que existeix en el sector hoteler. 
Moltes vegades, les persones planegen un viatge contractant l'aerolínia i l'hotel 
mitjançant cercadors d'Internet per a trobar la millor opció. Al realitzar els plans d'oci, ells 
mateixos comparen i busquen per Internet segons les opinions de blogs, amics/gues i 
ressenyes trobades a Google, llavors realitzen un pla d’oci que moltes vegades requereix 
gran quantitat d'esforç i temps i, a més, probablement ni tan sols és el més idoni. Koonerfy 
neix com una eina en format aplicació per a solucionar aquest problema. Volíem que 
tota la gent que faci turisme tingui el millor pla possible de manera fàcil, accessible i 
gratuïta. 
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Quines dificultats et/us vau trobar? 

Malgrat les ganes i l'ambició que teníem (i tenim) vam veure que els nostres perfils eren 
molt tècnics i que a més no teníem ni idea de molts aspectes que són imprescindibles 
per a començar a emprendre. El finançament també és i continua sent un problema, 
donar-se a conèixer és complicat. 

Qui et/us van ajudar en els moments d'arrencar? 

Els que més ens han ajudat són la família i amics. Cal escoltar totes les opinions perquè 
cadascú té una forma diferent de veure les coses. Moltes vegades prenem decisions 
respecte a opinions de la gent. 

D'altra banda, nosaltres hem estat en l'acceleradora de startups “Tarragona Open 
Future”. Ens inscrivim aquí per a intentar pal·liar una mica les nostres mancances a nivell 
d'emprenedors. Hem après molt durant el curs que van impartir i replantejat molts 
aspectes del nostre projecte. També ens han ajudat Tarragona Impulsa, URV emprèn, 
Emprèn Dipta, entre altres. 

Quins consells li/els donaries/donaríeu a les persones de la vostra universitat 
relacionats amb l'aventura d'emprendre? 

Nosaltres vam començar fa 3 anys amb una idea inicial que no estava del tot estudiada 
i que va acabar fracassant als pocs mesos per falta d'inversió i motivació. A partir d'aquí 
decidim crear Webparati.com, un portal on dissenyem i desenvolupem pàgines webs 
amb el qual finançaríem el nostre projecte més ambiciós: KOONERFY. Ara mateix estem 
molt il·lusionats amb el que hem aconseguit fins al moment, però sabem que el camí és 
dur. 

Amb aquesta experiència volíem transmetre-us que les coses gairebé mai són fàcils: cal 
ser constant, responsable i tenir aquesta idea que pugui aportar alguna cosa a algú. És 
imprescindible fer un estudi de mercat i aportar valor. A partir d'aquí, TREBALLAR PEL TEU 
SOMNI! 

 

9.4. GAMLAB 
GamLab SCCL és una empresa del sector de 
l’educació creada el 2021 que es dedica a 
ludificar tot tipus de processos per a aconseguir 
una major motivació i, en conseqüència, més 
productivitat. Un dels seus productes més 
desitjats són les caixes d'aprenentatge 
mitjançant les quals els i les alumnes aprenen a 
través de reptes.  

Els seus fundadors són Oriol Montesó Llaó (filòleg 
anglès, 2005 i periodista, 2007) i Xavier Corbella 
Torné (Magisteri, 2006), ambdós procedents de 
la Universitat Rovira i Virgili (URV). 
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Quin va ser el motiu principal que et/us va portar a emprendre? 

Volem propiciar un canvi en l'educació. Som pares i vam triar el col·legi dels nostres fills 
buscant innovació pedagògica. Ara volem portar aquesta innovació que només es 
practica en uns pocs col·legis a tots els que puguem. 

Quines dificultats et/us vau trobar? 

Molt poques: la burocràcia inicial, però rebem ajuda, i la lentitud de l'administració a 
l'hora de pagar. 

Qui et/us van ajudar en els moments d'arrencar? 

L’Ateneu Cooperatiu del Tarragonès. Gràcies a ells vam poder convertir-nos en una 
cooperativa. Ens van ajudar moltíssim en cada pas de constitució de la cooperativa. 
Indispensables. També els primers centres educatius que van confiar en nosaltres, la resta 
de cooperatives de Tarragona, Tarragona Impulsa i la URV que encara ens assessora i 
acompanya. 

Quins consells li/s donaries/donaríeu a les persones de la vostra universitat 
relacionats amb l'aventura d'emprendre? 

Que apostin pel cooperativisme. La xarxa de l'economia social i solidària és forta i no 
competeix, s'ajuda. 
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