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Resum

Aquest article descriu l’entorn en el qual es troben les noves em-
preses principalment de base tecnològica. S’analitza el paper de les 
Administracions Públiques tant en les etapes inicials de la creació de 
l’empresa com en la compra dels seus productes/serveis. Així mateix 
es mostrarà la necessitat de crear entorns “amables”, parcs científi cs i 
tecnològics o incubadores d’empreses que facilitin tant el naixement 
com el desenvolupament de les mateixes.

D’altra banda es farà especial èmfasi en la forma de fi nançament 
d’aquestes empreses que passa des de capital procedent d’empreses 
de capital risc, mercats de valors als anomenats business angels.

Paraules clau

Start up, parc científi c, incubadora empresarial, business plan, fri-
ends family & fools, business angel, capital risc. 

1. Introducció

La creació d’empreses amb un elevat component tecnològic és 
un factor vital per al desenvolupament i sostenibilitat del nostre teixit 
econòmic i de la societat en que vivim. La transferència tecnològica 
per a augmentar la productivitat i competitivitat de la societat, la crea-
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ció d’elements diferencials que millorin la competitivitat de les nostres 
empreses en una economia globalitzada, la incorporació de barreres 
d’entrada tecnològiques a la competència o la sòlida constitució d’una 
excel·lent cartera de patents, són factors indispensables per al nostre 
creixement econòmic futur.

En aquest article, pretenc explicar i detallar els factors que afavoreixen 
la creació d’aquest tipus d’empreses, les dificultats que tenen, i els instru-
ments amb els quals conten els emprenedors per a construir-les.

S’utilitzarà el terme "construir", en lloc de "crear", ja que el procés 
empresarial és un procés constructiu, en el qual es van ensamblant peces, 
afegint capes i superant fases de forma acumulativa, no exempt de dificul-
tats en un entorn, a priori, hostil.

Per a una millor comprensió de l’article, entenem per start-up una 
empresa de recent creació, de base tecnològica, amb propietat intel·lectual 
o tecnologia propietària, sense actius tangibles en la seva primera fase de 
vida i els productes de la qual no tenen track record i no han estat provats 
pel mercat.

1.2. Espanya i Catalunya

Els start-up a Espanya són un fenomen relativament nou. Es van 
començar a trobar a la fi dels 90 i principis d’aquesta dècada, i van néixer 
sobretot en l’entorn de l’anomenada bombolla d’Internet.

Durant aquests anys, s’ha anat creant en el nostre país, un entorn pro-
pici per a impulsar la creació i finançament d’aquest tipus d’empreses.

Com veurem mes endavant per les xifres del nombre d’inversions 
realitzades per Societats i Fons de Capital Risc a Espanya, en els últims 
anys s’estan finançant més d’un centenar de start-up, arribant a més de 
150 en l’any 2005. Estem encara lluny dels volums i nombre d’operacions 
que es realitzen en la resta d’Europa, però ens anem acostant amb força 
celeritat.

Dins d’Espanya, les Comunitats Autònomes amb més volum d’ope-
racions són Catalunya i la Comunitat de Madrid, seguint el País Basc, 
Navarra i Galícia. Últimament, Andalusia i la Comunitat Valenciana també 
estan fent un gran esforç en aquest àmbit.

Catalunya ha estat la pionera en la creació de Fons de Capital Risc 
Públic-Privats per a invertir específicament en noves empreses tecno-
lògiques. Casos com BCN Emprèn, Innova 31, Invernova, Invertec, 
Fonsinnocat, són exemples d’inversors especialitzats. A Galícia tenim a 
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Unirisco-Uninvest, al País Basc a Talde, a Madrid Bullnet Capital o Najeti 
Capital. Totes elles són iniciatives creades en els últims 5 o 6 anys.

Els problemes amb els que es troben aquest tipus d’empreses després 
de diversos anys d’activitat són bastant comuns:

a)  Falta de demanda de tecnologia en el mercat interior. Les grans 
empreses a Espanya i les Administracions Públiques compren, 
generalment, tecnologia de multinacionals. Això impedeix un ràpid 
creixement de les start-up locals.

b)  Falta de gestors especialitzats. La gestió d’una empresa tecnològica 
té unes particularitats específiques i de vegades és complicat trobar 
bons gestors.

c)  Falta de cultura de Propietat Intel·lectual. Les patents són l’actiu 
més important per a aquest tipus d’empreses, però en canvi no exis-
teix una cultura d’inversió, gestió i cura de la cartera de patents.

d)  Falta un mercat alternatiu de Valors que permeti canalitzar part de 
l’estalvi privat cap a aquest tipus d’empreses d’alt risc, però d’alt 
valor potencial. Actualment s’està treballant en l’engegada del 
Mercat alternatiu borsari (MAB).

2. Creant un entorn “amable”

L’entorn amb el qual ens trobem al començar a construir una nova 
empresa és tremendament hostil. Les dificultats personals, les dificultats 
econòmiques, el sentiment del “risc empresarial”, la por al fracàs, les 
dificultats burocràtiques, les dificultats de relació amb socis i empleats, 
l’hostilitat del mercat, de la competència.. Tots aquests factors fan molt 
difícil no només la creació de noves empreses, sinó la supervivència de les 
ja creades. Les taxes de "mortalitat infantil empresarial" són elevadíssimes 
en tota economia. Els indicadors ens parlen que la meitat de les empreses 
creades no sobreviuen més enllà de tres anys. Desgraciadament, en el nos-
tre país no hem aconseguit encara casos d’èxit internacional que puguem 
analitzar i utilitzar com business case.

Com podem minimitzar l'’impacte d’aquest entorn hostil? 
Seguint el model biològic: quan neix un bebè, l’hem de mantenir en 

un entorn segur, net, a temperatura estable, amb alimentació regular, prop 
de la mare i amb serveis mèdics que monitoritzin l’adequació d’aquesta 
nova vida al seu entorn.

Bé, el model teòric d’“incubadora empresarial” hauria de ser aquest. 
És a dir, es tracta d’un lloc, físic o virtual, en el qual l’empresa-bebè, 
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comença la seva marxa vital sense les agressions brutals de l’entorn, creant 
un entorn que podem denominar “amable”. En una incubadora empresa-
rial, els emprenedors es trobaran amb persones com ells, amb problemes 
similars, es podran relacionar entre ells, crear aliances, aprendre junts. A 
més, les incubadores proporcionen un espai físic a un preu “raonable”, així 
com assessorament administratiu, formació empresarial, etc.

No obstant això, les incubadores no solucionen tots els problemes dels 
emprenedors: ni estratègics, ni de consecució de clients, ni de compte de 
resultats. Són simplement un espai favorable perquè els primers passos de 
l’empresa-bebè es realitzin de la millor manera possible. 

Figura 1: Taxa de mortalitat i funció de risc de les empreses a Catalunya
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Font: Urbano, 2006: 69

Les dades que tenim sobre la "mortalitat empresarial" d’empreses "incu-
bades" (figura 1), indiquen que ascendeix a la meitat que en les taxes generals. 
Això demostraria que el model ajuda bastant, almenys en els primers anys.

Una gran quantitat d’ajuntaments tenen centres de servei i atenció a empre-
nedors, on proporcionen informació, assessorament, formació i molts vivers. 
Alguns exemples de vivers d’empresa en la província de Barcelona són:
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• Viver de Glòries –Barcelona Activa
• Barcelona Net Activa (Viver virtual)
• Viver d’empreses Font de Terrassa
• Viver, Centre d’Empreses de Sabadell
• Incubadora de Mataró
• Centre Àgora, Vilafranca del Penedès
• Coresa, Sant Boi
•  Servei de Creació d’Empreses de l’Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat
• Institut Municipal de Promoció Econòmica de Rubí

En un recent estudi comparatiu realitzat per la Direcció general d’Empresa 
de la Comissió Europea, es van contar unes 850 incubadores d’empreses en 
tota la Unió, la majoria creades amb fons públics com part d’estratègies 
d’ocupació o de desenvolupament econòmic. De terme mitjà, reben subven-
cions públiques equivalents al 37% de les seves despeses d’explotació.

La política europea en aquest sentit és clara en el seu suport a les 
incubadores. Aquest model de suport a les noves empreses dóna els seus 
fruits, tant en termes de generació d’ocupació com de supervivència de les 
empreses que incuben, ja que només el 15% fracassen aviat.

Una altra bona pràctica per accelerar els creixements i reduir els fra-
cassos és l’especialització d’aquests entorns, de manera que s’optimitzin 
els recursos i s’enfoquin a les necessitats concretes de cada sector.

Figura 2:  Especialització tecnològica de les incubadores europees en els deu 
principals sectors
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Font: European Commission Enterprise Directorate-General



Com podem veure, existeixen grans diferències (veure figura 3) entre 
els Estats Membres i seria necessari incrementar el nombre en un 50% per 
a arribar a les proporcions d'EEUU entre nombre de incubadores i el total 
d’habitants.

Figura 3:  Densitat de incubadores empresarials en els Estats Membres de la 
UE, 2001.
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Font: European Commission Enterprise Directorate-General

Una base de dades útil sobre les incubadores europees es pot trobar en 
(www.cordis.lu/incubators). 

2.1. Parcs científi cs i tecnològics

El Parc Tecnològic o Científic afegeix un component diferencial al 
concepte de incubadora. Proporcionen espais específics, amb infraestruc-
tures tecnològiques comunes molt avançades. La inversió necessària per un 
start-up per tenir aquest tipus d’infraestructures o aquests serveis especia-
litzats seria absolutament desmesurada per a la grandària de l’empresa. En 
l’àmbit de la Biomedicina, aquesta situació és encara més acusada.

Per altra banda, les noves empreses TIC necessiten unes condicions 
de connectivitat, ample de banda, etc. que no podrien obtenir a un cost 
raonable en espais més tradicionals. 

Alguns exemples són:

• Parc Científic de Barcelona
• Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
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• Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Autònoma de Barcelona
• Parc tecnològic del Vallès
• Fòrum Nord de Tecnologia – Barcelona Activa
• Tecnocampus de Mataró
• Parc Mediterrani de la Tecnologia, UPC Castelldefels
• Nexus –UPC
• Parc d’Innovació Tecnològica i Empresarial La Salle

El concepte de Parc Científic té el seu origen en les actuacions 
immobiliàries nord-americanes orientades a proporcionar sòl indus-
trial. Els primers parcs industrials es van construir als Estats Units a 
principis del segle XX. La idea de concentrar empreses en un mateix 
espai va ser molt ben acollida per part de la indústria i es van desenvo-
lupar múltiples actuacions d’aquest tipus, principalment després de la 
II Guerra Mundial. En la dècada dels 50, la indústria americana es va 
adonar dels avantatges que suposava estar prop d’una universitat i es 
van iniciar concentracions industrials properes a aquestes institucions 
acadèmiques, donant així origen als parcs científics. Els parcs van 
constituir una estratègia de desenvolupament econòmic regional i local. 
Els primers parcs científics americans van ser els indicats en la taula 
adjunta (veure figura 4).

El Parc Científic de Barcelona (PCB), és el primer d’Espanya, creat en 
1997. Des de llavors han aparegut nombrosos projectes a nivell nacional 
seguint el seu exemple.

Figura 4: Primers parcs científi cs en EEUU

PRIMERS PARCS CIENTÍFICS AMERICANS

Parc Ciutat Estat Any

Stanford Research Park Stanford California 1951

Cornell Business & 
Technology Park

Ithaca Nova York 1952

University Research Park Norman Oklahoma 1957

Research Triangle Park Research 
Triangle

Carolina del 
Nord

1959

Purdue Research Park West Lafayette Indiana 1960

Font: Link y Link, 2003
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3. El fi nançament d’un start-up

3.1. Del business plan al business model

El Business Plan és un exercici teòric de plasmació de la idea de nego-
ci. El Business Plan ideal ha de contenir la següent informació:

• Un resum executiu
• Descripció del mercat al que ens dirigim
• La tecnologia diferencial i productes o serveis clau
• L’equip de gestió
• El programa d’operacions
• Les projeccions financeres
•  L’import del capital que necessitarem, les seves aplicacions i la tem-

poralització d’aquestes necessitats

Ens centrarem en els dos últims punts considerats.
Les projeccions financeres estimades haurien de reflectir clarament 

l’evolució de les vendes, el cost de les mateixes, les despeses generals 
estimades, i sobretot una previsió de tresoreria.

En les primeres etapes de la vida d’una nova empresa, la caixa serà el 
principal indicador de la viabilitat d’aquesta empresa.

3.2. Anàlisi de les necessitats de fons

Un start-up típic d’alta tecnologia, suposa una inversió inicial consi-
derable abans de començar a obtenir ingressos.

Les etapes per les quals passa un start-up solen ser les següents (veure 
figura 5):

a) Realització i contrast del pla de negoci i pla d’acció.
b) Inici del desenvolupament fins a obtenir un prototip.
c)  Prova de concepte en camp, primer client “emprovador” o goleen 

referent.
d) Industrialització del prototip i inici de les vendes.
e) Desenvolupament i increment de vendes i ingressos.
f) Possible sortida a Borsa, integracions, absorcions, etc.

Evidentment, la fase a) es finançarà amb els recursos aportats per 
l’equip emprenedor i més que recursos, s’aporta temps i dedicació.
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Normalment, en l’apartat b) ja es comencen a necessitar quantitats de 
fons que de vegades estan fora de l’abast econòmic de l’equip emprenedor. 
Encara així, és bo que aquest aporti alguna quantitat en la mesura de les 
seves possibilitats, ja que li serà requerit o molt positivament valorat per 
part de la cadena d’ajudes i subvencions.

En aquest moment, la figura del business angel comença a tenir sen-
tit. Acostuma a ser una persona amb experiència en gestió empresarial, 
notable patrimoni personal i contactes en el món industrial i financer. 
Les aportacions d’un business angel acostumen a estar entre els 25.000 
i els 300.000 €. 

Aquesta aportació, juntament amb possibles subvencions, ajudes 
i programes de desenvolupament, permetran obtenir un total proper 
al milió d’euros, quantitat que hauria d’ajudar a la realització d’un 
prototip.

En paral·lel, i conforme avança el desenvolupament del prototip, 
s’haurien d’iniciar els contactes comercials amb clients “emprovadors”. 
Aquest tipus de client ajudarà a perfeccionar el model, i donarà una visió 
crítica. Molt sovint, el prototip de laboratori necessita de modificacions 
significatives fins a arribar al mercat.

El següent pas ja requerirà d’una quantitat substancial de diners. La 
industrialització del producte, la seva fabricació, la logística, els controls 
de qualitat, la distribució, el servei d’assistència postvenda, etc. suposen 

Figura 5: Corba del equity gap



una gran inversió, no només en el capital circulant necessari, tant des d’un 
punt de vista financer, com dels recursos humans i materials necessaris per 
al desenvolupament.

En aquesta etapa, la figura del Capital Risc és essencial per assolir la 
velocitat de desenvolupament i incorporació al mercat.

Existeix una gran quantitat d’operadors de Capital Risc en el nostre 
país, ja siguin especialitzats o generalistes. Cadascun d’ells té un rang 
d’inversió Standard. Normalment, comencen a operar amb inversions entre 
0,3 -0,5 M€, podent arribar a aportar fins a diversos milions d’euros.

En aquestes etapes de desenvolupament de l’empresa, l’obtenció de 
recursos per part de les entitats financeres no serà tasca fàcil i requerirà 
d’avals personals que garanteixin les operacions de risc. Una empresa de 
nova creació d’aquest tipus no compta amb un balanç sòlid, ni un compte 
de resultats “acceptable” per part dels Bancs i Caixes d’estalvi. La devolu-
ció dels crèdits no està garantida pel desenvolupament normal del negoci. 
És possible, no obstant això, aconseguir finançament puntual amb figures 
com el leasing o renting, on la garantia fonamentalment està en el bé que 
es finança: equips informàtics, maquinària especialitzada, etc.

Figura 6: Comparativa segons el tipus d’inversor
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Font: Elaboració pròpia
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3.2.1. L’ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT DES D’UN PUNT DE VISTA FINANCER 

Aquest tipus d’empreses, no es poden apalancar financerament en 
aquesta etapa. Per tant, els recursos propis o gairebé propis són l’únic sis-
tema de finançament en els primers anys. 

La taxa d’endeutament és pràcticament nul·la, fins que l’evolució 
del negoci aconsegueixi que bancs i proveïdors confiïn en l’empresa i li 
comencin a donar finançament. Per tant des d’un punt de vista financer, no 
podem “apalancar” la inversió amb endeutament bancari.

Addicionalment a aquesta dificultat inherent a tota start-up, cal tenir 
en compte que gran part del seu actiu serà immaterial, en molts casos fruit 
de l’activació de la R+D, propietat intel·lectual, paleses, etc.  

El cost de capital s’acostarà al rendiment esperat pels accionistes. 
També s’ha de tenir en compte que, donada l’elevada taxa de risc 
d’aquests negocis, els accionistes voldran un retorn molt per sobre 
de l’esperat en una operació d’inversió més “normal”. Les taxes de 
retorn esperades per a aquest tipus d’inversions estan al voltant del 
30% anual.

Figura 7:  Quadre resum del nivell d’avaluació de projectes i la seva forma 
de fi nançament.
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Font: Bosch, 2002:20
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3.2.2. COM ES FINANÇA L’EMPRENEDOR 

A Espanya, el capital llavor necessari per a començar un negoci es 
situa, segons els emprenedors, al voltant dels 40.000€, d’acord amb 
un recent estudi del Global Entrepreneruship Monitor per a Espanya. I 



l’emprenedor aporta al voltant del 62% d’aquesta quantitat. Sorprèn con-
trastar aquesta dada amb la que responen els emprenedors britànics, que 
estimen que la quantitat necessària està entre els 20.000 i els 25.000€, dels 
quals ells aporten gairebé el 80%. Si ens anem als EEUU, l’emprenedor 
americà té unes necessitats al voltant de 70.000 dòlars i aporta al voltant 
del 67% d’aquesta quantitat.

Què espera trobar l’emprenedor espanyol quan busca finançament? 
Com veiem en la figura 8, fonamentalment espera trobar capital aportat 
per les institucions financeres.

Figura 8:  Fonts de fi nançament emprades pels emprenedors naixents i nous 
per al Start-up 

Emprenedors naixents Emprenedors nous

¿Ha rebut o espera rebre 
diners per al start-up de… %Sí %No

%
ns/nc %Sí %No

%
ns/nc

La seva família directa 14,6 85,4 0,0 19,3 80,7 0,0

Altres relacions familiars 
menys directes

5,0 95,0 0,0 7,5 92,5 0,0

Companys de treball 5,8 94,2 0,0 5,5 94,5 0,0

Amics o veïns 7,2 92,8 0,0 5,9 94,1 0,0

Bancs i institucions 
fi nanceres

55,8 43,0 1,2 55,4 44,6 0,0

Programes del govern 22,6 75,8 1,7 14,0 86,0 0,0

ns/nc = No sap / No contesta
Font: Informe executiu GEM Espanya, 2006: 96
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Situació bastant diferent a la de l’emprenedor britànic (figura 9), que 
espera que el finançament arribi tant per l’aportació d’inversors informals 
(4F's: Founders, Friends, Family and Fools), com d’entitats financeres 
pràcticament per igual.

Una figura cada vegada més important en aquest procés de finança-
ment primerenc és l’inversor informal o Business Angel, que cada vegada 
està més organitzat en xarxes i associacions. En Espanya, s’ha creat recent-
ment l’Associació Espanyola de Business Angel, de la qual són membres 



les diferents xarxes establertes a nivell nacional. En països com EEUU 
aquesta figura és molt activa, invertint el conjunt d’ells més del doble que 
el mateix capital risc en aquest país, i en nombre d’inversors, representen 
el percentatge més alt, sobre població adulta dels països del G7. A Amèrica 
del Nord podem trobar fàcilment més de 225 agrupacions d’inversors 
d’aquest tipus sota la Angel Capital Association (www.angelcapitalasso-
ciation.org).

A Europa, existeix la European Business Angels Network, que agrupa 
les principals xarxes establertes en cadascun dels països membres de la 
Unió (www.eban.org). Per al cas espanyol, disposem de la ESBAN, Xarxa 
Espanyola de Business Angels (www.esban.com).

Algunes xarxes de Business Angels a Espanya:

• XIP Xarxa d’inversors privats
• Xarxa d’inversors d’ESADE 
• Xarxa d’inversors d’IESE
• Xarxa UniBA - Xarxa Universitària de Business Angels 
• BANCAT- Business Angels Network Catalunya
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Figura 9:  Quadre resum del nivell d’avaluació de projectes i la seva forma 
de fi nançament.

Fonts de fi nançament 
utilitzades (%)

Fonts de fi nançament 
buscades però fallides (%)

Homes Dones Homes Dones

Amics i família 23,0 17,8 2,2 2,4

Inversors 
individuals

9,1 6,6 2,8 2,1

Préstec bancari no 
garantit

18,0 10,3 4,6 1,7

Descobert bancari 32,5 23,5 5,4 3,0

Préstec no bancari 
garantit

5,7 3,5 1,8 1,2

Préstec bancari 
garantit

12,8 14,0 2,8 1,6

Capital 4,9 3,5 1,9 0,8

Subvencions 8,0 9,5 4,6 3,6

Targetes de crèdit 17,4 15,9 - -

Font: Rebecca Harding, 2005: 46



• BCN Business Angels
• BAN Castilla - La Mancha
• ABANT Alicante Emprende
• BANG Galicia
• UNIBAN  Galicia
• BAN Madrid

Figura 10:  Percentatge de la població adulta que actua com business angel 
informal en els països GEM, 2005
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3.3. El capital risc en un procés de fi nançament de start-up

Com ja s’ha comentat, el Capital Risc és un dels possibles sistemes 
existents per a finançar aquest tipus d’empreses. Els models d’inversió 
desenvolupats a EEUU i Regne Unit han estat posteriorment traslladats a 
l’Europa Continental, i en els últims cinc anys també a Espanya.

Els inversors de Capital Risc busquen projectes amb alt risc, però 
amb un alt potencial de creixement. Busquen realitzar unes plusvàlues 
importants entre el preu de compra en el moment d’entrar en el projecte i 
el de venda a la sortida. Els inversors de Capital Risc estan arribant a alts 
nivells de professionalització i utilitzen una metodologia molt semblant, 
tant en la presa de decisions, com en l’estructuració de l’operació, inversió, 



seguiment i desinversió.
El procés s’inicia amb la recepció del projecte empresarial, i la pre-

sentació del pla de negoci. L’inversor analitza l’equip, el diferencial tec-
nològic, les barreres d’entrada al mercat, la competència i les necessitats 
econòmiques per a cobrir les fases inicials, fins que l’empresa arribi a un 
volum de generació d’ingressos que la faci “autosostenible”.

El procés de valoració sol ser complex, atès que no existeix un històric 
de vendes ni de marges. Se solen aplicar models mixtos de descompte 
de fluxos de caixa, amb altes taxes de descompte, anàlisis comparati-
ves amb altres operacions públiques, arbres d’opcions, etc. De vegades, 
s’estableixen també sistemes de correcció per si les desviacions sobre el 
pla de negoci són de gran magnitud.

Un altre aspecte a tenir en compte és que l’inversor establirà unes 
condicions legals, que quedaran reflectides en el pacte d’accionistes. 
Aquestes inclouran el dret de venda preferent, sistemes de majories 
reforçades en determinades matèries i establiment de controls obliga-
toris de seguiment.

L’objectiu de l’inversor de Capital Risc és assolir que l’empresa arribi 
al màxim valor en el menor temps possible, amb la finalitat de poder obte-
nir una plusvàlua que compensi el risc assumit.

El sistema de venda de les participacions de l’inversor contempla un 
ampli ventall, que va des de la recompra per part de l’equip inicial, fins a 
la venda parcial o de la totalitat de l’empresa a un tercer, o bé la sortida a 
cotitzar en un Mercat Borsari.
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Figura 11:  Fonts de fi nançament emprades pels emprenedors naixents i nous 
per al Start-up 

Inversió a Espanya

 2003 2004 2005

mEUR Volum Operacions Volum Operacions Volum Operacions

Seed 7 15 6,3 16 8,8 52

Start-up 49,4 95 66 84 108,9 103

TOTAL 56,4 110 72,3 100 117,7 155

Font: ASCRI
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3.4. Ajudes, subvencions, crèdits tous: el fi nançament públic

3.4.1. CAPITAL. CONCEPTE DEL CIDEM

El CIDEM ha desenvolupat una línia de finançament per ajudar a cobrir 
les necessitats inicials dels emprenedors de base tecnològica. Té com a 
objectiu fomentar el naixement de projectes universitaris de qualitat.

Els fons es transfereixen a les universitats que disposin de “Trampolí 
Tecnològic” perquè tuteli la destinació d’aquests fons.

El projecte seleccionat haurà de comptar amb un important diferencial 
tecnològic que aconsegueixi crear barreres d’entrada en el mercat per al 
seu start-up.

Condicions per a sol·licitar-lo:

•  Empreses de nova creació, constituïdes legalment en els últims 24 
mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

•  Empresa petita, entenent com petita aquella amb  xifra de negocis 
inferior a 5.000.000€.

•  Empresa formada per emprenedors que siguin persones físiques. En 
cap cas cap altra societat mercantil podrà tenir més del 30% de les 
accions en el moment de formalitzar-se la inversió.

No es podran presentar projectes que ja hagin estat finançats prèvia-

Figura 12: Volum invertit per fases, Europa i EEUU.

EUROPA

mEUR 2003 2004 2005

Seed 165 148 89

Start-up 1974 2230 2069

Total 2139 2378 2158

EEUU

mUSD 2003 2004 2005

Seed / Start-up 358 407 784

Early Stage 3487 3940 3511

Font: EVCA i PWC/NVCA
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ment en una quantitat superior a 150.000€ per part d’un operador privat.
La forma de sol·licitar aquestes ajudes és dirigint-se a un membre de la 

“Xarxa de Trampolins Tecnològics”, que avaluarà el projecte i presentarà 
al CIDEM la sol·licitud.

Tipus d’ajuda: Un import màxim de 100.000€, amb una inversió con-
dicionada a que la resta d’accionistes aportin com a mínim un 40% del cost 
subvencionable del projecte. El trampolí tecnològic de la universitat podrà 
convertir aquesta ajuda en “accions” del nou projecte.

3.4.2. INICIATIVES LOCALS D’OCUPACIÓ (I+O)

Té com a objectiu impulsar projectes empresarials que creïn activitat 
econòmica i ocupació.

Els beneficiaris seran aquells projectes empresarials i empreses que 
comencin una activitat amb el suport de Departament de Treball o corpo-
ració local.

Es tracta de nous projectes, empreses encara no constituïdes/registra-
des o amb un màxim de 6 mesos de vida.

El finançament que s’ofereix consisteix en la reducció dels interessos 
de préstecs per a inversions destinades a la creació i engegada de l’empresa. 
La reducció pot arribar fins a 3 punts sobre el tipus d’interès fixat per 
l’entitat financera que hagi subscrit un conveni amb el Departament de 
Treball, amb un límit de 5.108€ per lloc de treball creat.

També se subvencionen les despeses de consultoria i funció gerencial, 
fins a 12.000€ per projecte, així com l’assistència tècnica i contractació 
d’experts tècnics fins al 50% del seu cost en un any, amb un límit de 
18.000€. La subvenció per a la contractació indefinida de treballadors en 
atur ascendeix fins a 4.800€ per cada contracte indefinit.

3.4.3. INICIATIVA NEOTEC-CDTI

El CDTI (Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial) finança 
projectes de creació d’empreses de base tecnològica mitjançant crèdits a 
interès 0. El poden sol·licitar empreses amb menys de dos anys de vida, de 
base tecnològica contrastada.

NEOTEC cobreix, mitjançant préstec, el 70% del cost del projecte, amb 
un límit màxim de 300.000€. Els pagaments es realitzen en dues fases: una 
primera fase amb el 60% a la signatura del contracte i l’altre 40% una vegada 
el CDTI hagi certificat la fi del desenvolupament del projecte sol·licitat.

No s’exigeixen garanties, i el préstec es retorna quan l’empresa tingui 
cash flow positiu mitjançant quotes anuals de fins al 20% del cash flow 
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generat.
Normalment, Neotec demana una aportació de capital o recursos per-

manents equivalent a l’import del préstec.

3.4.4. PROGRAMES PROFIT

L’objectiu d’aquests programes és fomentar la investigació i el des-
envolupament tecnològic. Les empreses objecte d’aquestes ajudes són 
aquelles que estan englobades dins de l’àrea científica- tecnològica i des-
envolupin R+D+i.

Profit proporciona préstecs al 0%, fins a 15 anys, a més de subvencio-
ns que arriben fins al 60% per a projectes d’investigació industrial.

El problema d’aquest tipus de préstecs és que s’exigeix aval bancari o 
solidesa financera suficient per a aconseguir-los.

3.4.5. PROJECTES R+D CIDEM

Per a projectes d’investigació Industrial, fins al 50% de la despesa 
subvencionable.

Per a projectes de desenvolupament competitiu fins al 25% o 35% en 
cas que l’empresa sigui pime. 

L’Import màxim no podrà ser superior a 60.000€ per projecte.

3.4.6. ALTRES FONTS DE FINANÇAMENT 

3.4.6.1. Institut Català de Finances

Disposa d’una línia de préstecs participatius.

3.4.6.2. Crèdits de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO)

El ICO disposa de diverses línies de finançament, normalment distribuïdes a 
través de les Entitats de Crèdit que signen convenis de col·laboració amb ells.

Es tracta de finançar normalment actiu fix, a uns tipus d’interès sub-
vencionats, per sota dels de mercat i a llarg termini.

L’anàlisi de l’operació i el risc l’efectuen les entitats financeres que 
poden demanar les garanties que estimin oportunes.

3.4.6.3. Avalis de Catalunya

Avalis és una Societat de Garanties Recíproques, l’objecte social de 
la qual és el de concedir avals financers i tècnics per a pimes, autònoms i 
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professionals.
Mitjançant aquest aval, l’empresa pot sol·licitar un préstec a una 

Entitat de Crèdit, la qual cobrarà un tipus d’interès inferior al de mercat ja 
que l’operació la té totalment garantida per l’aval emès per Avalis.

Avalis analitza el risc de l’operació i autoritza o denega l’operació, 
sol·licitant les garanties que en el seu cas estimi convenients en funció del 
tipus d’operació, termini, etc. 

3.4.6.4. Programes Europeus 

Existeix una gran quantitat d’oportunitats de finançament per part de 
la Unió Europea per a negocis tecnològics, bé sigui en forma de subven-
cions o de préstecs tous.

Existeixen molts programes específics, per sectors, amb requisits i 
dates de sol·licitud específiques.

La majoria dels programes tenen com objectiu la millora de la compe-
titivitat, la producció i la innovació en la UE.

•  6º programa Marco: Les tecnològiques de la Societat de la Informació 
TICS han estat la prioritat del 6º programa Marco.

•  El Programa CRAFT ha estat funcionant durant 4 anys per ajudar 
a les pimes a fomentar la Investigació i Desenvolupament d’àmbit 
Paneuropeo. Per a això, la Unió Europea ha impulsat la creació de 
consorcis internacionals d’empreses, a les quals concedeix impor-
tants ajudes i subvencions. Els resultats de les investigacions queden 
en poder del conjunt d’empreses participants.

•  7º Programa Marco: A partir de Gener del 2007 s’inicia el període de 
presentació de projectes per a obtenir a subvencions del 7º Programa 
Marco, el qual ha incrementat un 50% el pressupost sobre l’anterior 
programa. Biotecnologia, TICs i Nanotecnologies són tecnologies 
prioritàries en aquest entorn.

4. Conclusions

La creació d’empreses de base tecnològica ha de ser un objectiu 
estratègic per al desenvolupament de qualsevol país avançat. Les empreses 
basades en el coneixement, aporten valor afegit, generen ocupació d’alta 
qualitat i estableixen talent en el territori. Poden i han d’establir avantatges 
competitius importants, han de generar una important cartera de patents i 
sobretot han de ser internacionals. El seu mercat és tot el món.

Aquest tipus d’empreses té unes característiques molt particulars. Els 



seus principals actius són immaterials, la generació d’ingressos recurrents, 
es produeix molt més tard que en una empresa normal. Durant els seus 
primers anys de vida, els seus ingressos provenen de subvencions i de les 
diverses aportacions de capital. 

Els inversors en aquest tipus d’empreses, comencen a estar especialit-
zats i coneixen que el risc que assumeixen està molt per sobre del normal, 
per la qual cosa exigiran unes taxes de retorn molt més altes.

A Espanya, es tracta d’un fenomen relativament nou. Hem començat 
més tard que els nostres veïns europeus. Això suposa almenys un avantat-
ge: podem i hem d’aprendre dels seus errors. 

Ja contem amb infraestructures de Parcs Científics i tecnològics, amb 
Incubadores de noves empreses, i amb una xarxa d’inversors institucionals 
i inversors privats.

El Govern està fent un gran esforç pressupostari per a millorar les 
ràtios de R+D+i i existeixen programes nacionals i europeus tendents 
a promocionar i activar la creació i el desenvolupament d’aquest tipus 
d’empreses. L’objectiu és tancar la bretxa tecnològica amb els EEUU. 

No obstant això, els resultats encara són pobres. No tenim encara casos 
d’èxit, el mercat interior consumeix poca tecnologia i ens falta un Mercat 
de Valors que faci possible que les empreses més prometedores donin un 
salt important en volum.
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Referències a la xarxa:

www.cordis.lu/incubators
www.eban.org/How to Build and Invest in Successful University Spinouts
www.barcelonanetactiva.com/Ready4Growth/CT/i_internaci.htm
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/

incubators/
http://transferencia.mty.itesm.mx/Transferencia49/eli-01.htm
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