Els primers cinc mesos de 2015

El capital de les empreses creades a Catalunya
creix un 51% i arriba als 517 milions
• De gener a maig s’han creat a Catalunya 8.440 societats mercantils, xifra que
suposa un increment de l’1% respecte al mateix període de l’any anterior.
• En aquest mateix període, el nombre d’empreses creades a Espanya disminueix
un 2,5%
• El 2014, el Punt d’Atenció a l’ Emprenedor de la Cambra de Barcelona va
constituir 161 empreses i va resoldre 349 consultes relacionades amb
l’emprenedoria.

Barcelona, 20 d’agost de 2015.- Els primers cinc mesos d’aquest any s’han creat a
Catalunya 8.440 societats mercantils a Catalunya, xifra que suposa un increment de l’1%
respecte al mateix període de l’any anterior. El capital de les empreses creades en aquest
període és de 516,9 milions d’euros, cosa que representa un augment del 51,4% respecte
els primers cinc mesos de 2014.
En aquest mateix període, de gener a maig de 2015, el nombre de societats creades a
Espanya ha disminuït un 2,5% (42.591 empreses). El capital d’aquestes noves societats
també s’ha reduït respecte el mateix període de 2014, concretament un 4,3% (3.417,5
milions d’euros).
Tanmateix, segons les darreres dades disponibles al maig del 2015 s'han creat 1.662
societats mercantils a Catalunya, xifra que suposa un increment del 10,3% amb relació al
mateix mes de l'any anterior i el capital d'aquestes societats ha crescut un 176,2%
interanual.
El 2014 ja apuntava una recuperació en la creació d’empreses
L'any 2014 a Catalunya es van crear 17.823 societats mercantils, dada que es tradueix en
un increment del 0,2% respecte a l'any anterior.
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A més, el 2014, la TEA de Catalunya (Total Entrepreneurial Activity, que mesura el
percentatge de població adulta -18/64 anys- involucrada en la posada en marxa d’un
negoci) ha repuntat fins el 7,54 %, cosa que suposa un augment del 14% respecte la del
2013. Aquesta TEA està per sobre de la mitjana de la resta d’economies basades en
innovació de la Unió Europea (6,9%) i molt per sobre de la resta d’Espanya (5,1%).
El capital de les empreses creades el 2014, però, va baixar un 43,9%. En canvi, les
últimes dades disponibles del 2015 (de gener a maig) reflecteixen que, en aquest
període, no només ha augmentat la creació d’empreses sinó que el capital també ha
crescut considerablement respecte el mateix període de 2015.

La Cambra de Comerç de Barcelona i l’emprenedoria
Les actuacions de la Cambra de Comerç de Barcelona en matèria d’emprenedoria i
creació d’empreses s’emmarquen en el programa Catalunya Emprèn, del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, i en el Programa de Suport Empresarial a Dones,
una iniciativa de totes les cambres de comerç amb el suport de fons europeus i del
govern estatal
El 2014, 190 dones emprenedores van passar a formar part d’aquest programa i es van
constituir 76 noves empreses liderades per dones.
El Punt d’Atenció a l’ Emprenedor de la Cambra de Barcelona va constituir 161 empreses
el 2014. A més, el mateix any la Cambra de Barcelona va resoldre 349 consultes
relacionades amb l’emprenedoria, més de la meitat en primera instància i la resta, en
segona pel seu major grau d’especialització.
Al llarg del 2014 es van organitzar 12 sessions orientades a facilitar el procés de creació
d’una empresa en les quals hi ha participat més de 200 persones.

http://premsa.cambrabcn.org
@presscambrabcn #Cambrabcn

2

