
De conformidade coas competecias atribuídas ó Consello Económico e
Social de Galicia pola Lei 6/1995, de 28 de xuño, previa análise pola
Comisión Sectorial nº 1: Economía, emprego e desenvolvemento territorial,
e de acordo co procedemento previsto no Regulamento de Réxime Interior
do CES-Galicia, o Pleno do Consello Económico e Social de Galicia, na súa
sesión do 20 de novembro de 2000, acorda por unanimidade emitir, por pro-
pia iniciativa, o presente informe sobre

O ENTORNO PO ENTORNO PARA A CREACIÓN DE EMPRESAS ARA A CREACIÓN DE EMPRESAS 
E FOMENTO DAS INICIAE FOMENTO DAS INICIATIVTIVAS EMPRESARIAIS EN GALICIAAS EMPRESARIAIS EN GALICIA

• Xénese do informe

A Lei 6/1995, de 28 de xuño, atribúe ó Consello Económico e Social de
Galicia, entre outras, a función de elaborar por propia iniciativa informes ou
estudios sobre a elaboración de planos ou programas dirixidos a favorece-lo
desenvolvemento económico e social de Galicia.

No ámbito destas funcións, o Pleno do Consello Económico e Social de
Galicia, na súa sesión 4/98, de 14 de decembro, adoptou o acordo de pro-
ceder á elaboración dun informe por propia iniciativa sobre o entorno para a
creación de empresas e fomento das iniciativas empresariais en Galicia. Na
mesma sesión acordouse que o traballo se levara a cabo pola Comisión
Sectorial nº1: Economía, emprego e desenvolvemento territorial.
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Antecedentes



• Obxecto do informe

O obxecto do informe, como se recolleu na acta da dita sesión do
Pleno, é realizar unha análise en profundidade e polo miúdo sobre o
entorno real que se atopan as persoas que queren iniciar unha activida-
de empresarial en Galicia en tódolos seus aspectos.

• Metodoloxía e alcance do informe

Para cumplir co dito obxecto, o CES decidiu elaborar unha enquisa
entre os emprendedores galegos para coñecer de primeira man as súas
opinións sobre a realidade e as posibles dificultades que atoparon na
creación das súas iniciativas empresariais. Esta enquisa centrouse nas
principais actividades, segundo unha selección da Comisión Sectorial e
mais o Gabinete Técnico do Consello que se recolle como anexo a este
informe. 

Sobre un grupo inicial de preguntas, solicitouse a colaboración dos
técnicos do Instituto Galego de Estatística (IGE), que participaron no
deseño definitivo do cuestionario e fixeron as súas aportacións técnicas
da determinación do tamaño da mostra e a selección da mesma entre
as actividades elixidas polo CES. Unha vez feita esta elección e prefi-
xado o erro estatístico da mostraxe, unha empresa especializada foi
encargada da realización efectiva das enquisas. O resultado deste tra-
ballo corresponde ó apartado 2.- Análise estatística do informe.

O CES contou tamén coa colaboración do Instituto Galego de
Promoción Económica (Igape), que elaborou unha análise cualitativa
das dificultades que atopan os emprendedores. A partir da selección que
fixera o IGE, técnicos do Igape fixeron unha nova criba para determinar
a “poboación” dunha nova enquisa que reflectira as opinións dos empre-
sarios. Esta nova enquisa foi tamén realizada por unha empresa espe-
cializada.

Neste informe, o Consello incluíu asimesmo unha colaboración da
Inspección Xeral de Servicios da Consellería da Presidencia e
Administración Pública da Xunta de Galicia, que elaborou unha descri-
ción sobre a xénese e o funcionamento da Oficina Única de Tramitación
de Industrias (OTU), así como sobre as súas perspectivas.
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Outra aportación salientable foi a facilitada pola Dirección Xeral de
Fomento do Emprego da Consellería de Familia e Promoción do Emprego,
Muller e Xuventude da Xunta de Galicia. Da súa autoría é a “Guía práctica
para a creación de empresas”, que dá título a un dos apartados do informe
e que se entrega, en soporte CD-Rom, xunto co libro. A guía é unha ferra-
menta de traballo ideada pola dita dirección xeral co obxectivo de apoiar ós
técnicos de emprego no desenvolvemento das súas funcións no ámbito da
implantación das políticas activas de emprego e, particularmente, naquelas
relacionadas co asesoramento técnico en proxectos empresariais para a súa
consolidación en empresas xeradoras de novos empregos.

Con tódalas ditas aportacións e as análises do Gabinete Técnico do
Consello, a Comisión Sectorial aprobou un primeiro documento básico ou
proposta de informe que, unha vez cumprido o trámite establecido no
Regulamento de Réxime Interior, foi aprobado polo Pleno do Consello na
súa sesión de 20 de novembro de 2000.
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