
Presentació

Aquest monogràfi c de Comptabilitat i Direcció està dedicat a la Creació 
d’empreses i es divideix en tres parts: Notes tècniques, Articles doctrinals 
i Casos pràctics.

L’apartat de Notes tècniques inclou quatre treballs que es caracteritzen 
pel seu enfocament professional i pràctic amb el qual aborda el tema de 
la creació d’empreses. En el primer article, Fernando Campa introdueix 
les característiques de l’emprenedor i de l’equip de treball. Seguida-
ment, Juan Martínez de Tejada exposa els punts a considerar en l’ela-
boració del pla d’empresa. A continuació, Guillem Domingo, presenta 
les diferents fi gures legals que pot prendre una empresa. I fi nalment, 
Cristian Fernández descriu les formes de fi nançament d’una empresa 
de nova creació. 

El segon apartat, amb el títol d’Articles doctrinals, inclou articles de ca-
ràcter acadèmic. En primer lloc, Isidre March i Ronald Mora presenten els 
factors d’èxit i fracàs de la creació d’empreses de base tecnològica. A con-
tinuació, Virginia Barba exposa la necessitat d’assoliment i l’experiència 
de l’emprenedor com a elements clau en el creixement de la nova empresa. 
Seguidament, Christian Serarols i David Urbà, exposen un estudi de casos 
d’empreses tradicionals i digitals on destaquen el paper de l’empresari i els 
factors d’èxit en la creació d’empreses. Finalment, Antonio Somoza i Josep 
Vallverdú presenten un model de Predicció de la insolvència empresarial 
on comparen la selecció de les ràtios comptables en els models comptable-
fi nancers.

Finalment, la tercera part inclou els Casos Pràctics que ens permet veu-
re dos casos pràctics de creació d’empreses amb èxit. El primer cas, re-
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alitzat per Patricia Crespo, tracta sobre la creació de la Sirena. El segon 
cas, realitzat per Susana Domingo, explica la creació d’una cooperativa 
molt singular com és La Fageda.

Amb aquest conjunt de treballs, es pretén donar una visió tant dels aspectes 
conceptuals com pràctics de la creació d’empreses a través de les perspec-
tives pràctiques, acadèmiques i teòriques.
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