
 

Creació i Gestió de Microempreses  
 
 

Durada 

520 hores 
 
 

Competència general 

Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com planificar i 
implementar estratègies d'àrees de negoci, programant les activitats, gestionant personal, 
organitzant i controlant els recursos materials i les operacions econòmiques-financeres i 
desenvolupant la comercialització i venda dels productes i serveis, amb mitjans informàtics i 
telemàtics, gestionant amb criteris de qualitat i protecció ambiental, assegurant la prevenció 
de riscos laborals i utilitzant serveis de gestió o assessoria quan la complexitat de l'activitat ho 
requereixi, amb fi de garantir l'assoliment dels seus objectius empresarials i el compliment de 
la normativa vigent. 
 
 

Entorn professional 

Àmbit professional: 
Desenvolupa la seva activitat professional per compte propi, bé com a treballador autònom o 
formant part d'una societat, en petits negocis o microempreses, emprenent i implantant noves 
àrees de negoci en el desenvolupament de la seva activitat, podent exercir les funcions que la 
legislació vigent estableix en matèria de PRL. Així mateix, pot exercir el seu treball per compte 
d'altre en gestories i assessories realitzant funcions d'assessorament i gestió administrativa, 
financera i laboral de petits negocis o microempreses. 

Ocupacions o llocs de treball relacionats: 
Microempresaris 
Professionals autònoms 
Empresaris individuals o societaris de microempreses 
Gestors de microempreses 
Gerents de microempresa 
Administradors de microempreses 
Directors de microempreses 
 
 

Continguts 
 
Mòdul 1: Planificació i Iniciativa Emprenedora en Petits Negocis o Microempreses - 120 hores 
 

1. Actitud Emprenedora i Oportunitats de Negoci - 40 h 

- Actitud i capacitat emprenedora. 

- Anàlisi d’oportunitats i idees de petit negoci o microempresa. 

2. Projecte i Viabilitat del Negoci o Microempresa - 40 h 

- Constitució jurídica. 

- Planificació i organització dels recursos. 

- Planificació econòmico – financera previsional de l’activitat econòmica. 

- Rentabilitat i viabilitat del negoci o microempresa. 

3. Marketing i Pla de Negoci de la Microempresa - 40 h  

- Estratègies de marketing. 

- Pla de negoci.  



 

Mòdul 2: Direcció de l’Activitat Empresarial de Petits Negocis o Microempreses - 90 hores 
 

- Organització i control de l’activitat. 

- Reclutament, selecció i contractació de personal. 

- Gestió de RRHH. 

- Adquisició i manteniment d’actius fixos. 

- Aprovisionament d’existències i avaluació de proveïdors. 

- Gestió i control del magatzem. 

- Gestió de la qualitat i respecte del medi ambient. 
 

Mòdul 3: Comercialització de Productes i Serveis en Petits Negocis o Microempreses - 90 hores 
 

- Planificació comercial . 

- Marketing i comunicació. 

- Atenció al client i fidelització. 

- Tècniques de venda, canals i servei postvenda. 

- Gestió comercial. 
 
Mòdul 4: Gestió Administrativa i Econòmic–Financera de Petits Negocis o Microempreses – 120 hores 

 
1. Engegada i Finançament de Petits Negocis o Microempreses – 60 h 

- Inici de l’activitat econòmica. 

- Finançament. 

2. Gestió Comptable, Fiscal i Laboral en Petits Negocis o Microempreses – 60 h 

- Mitjans de cobrament i pagament. 

- Gestió de tresoreria. 

- Gestió comptable, fiscal i laboral. 
 

Mòdul 5: Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals en Petits Negocis - 60 hores 
 

- Seguretat i salut en el treball. 

- Gestió de la prevenció de riscos. 

- Riscos generals i actuacions preventives. 

- Situacions d’emergència i evacuació. 

- Organismes, òrgans i entitats relacionades amb la PRL. 
 
Mòdul 6: Pràctiques Professionals no Laborals - 40 hores 
 
 

Requisits d’accés 
 
Per aquest certificat de professionalitat de nivell 3, la persona participant haurà de reunir un 
dels següents requisits acadèmics: 
 
- Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics. 

- Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certif. professionalitat al qual es vol accedir. 

- Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional a la qual es vol accedir. 

- Prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior. 

- Complir els requisits acadèmics d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior. 

- Formació Professional de Segon Grau (FP II). 

- Prova d’accés a la universitat per a majos de 25 anys. 

* En cas de títols estrangers, cal que estiguin homologats, o bé que s’hagi emès una resolució 
per la qual s’accepti la convalidació d’un títol estranger. 


