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El sistema d’acompanyament a la creació
d’empreses presenta un buit important
entre el moment de la definició del
projecte i l’arrencada o consolidació de les
iniciatives d’emprenedoria que provoca
que moltes idees i projectes que són
viables i escalables no arriben a néixer i
que les que sí que ho fan pateixen
nombrosos costos evitables. Això provoca
grans costos d’oportunitat per a la societat
en pèrdues de capacitat de generació de
riquesa i de nova ocupació.
Up! Catalonia constata aquest buit,
aquesta necessitat de la societat i del
mercat, i l’ha formulat en una proposta
capaç d’alinear inversió que busca
seguretat i rendibilitat amb talent
emprenedor que necessita suport i
finançament.
Què
Up Catalonia ofereix suport integral a
l’emprenedoria des dels estadis més
incipients, fins i tot ajudant en el
desenvolupament final de les idees, per
portar-les de la manera més eficient
possible cap el mercat i la seva
consolidació com a projectes empresarials.
Com
Ho fem generant un instrument d’inversió
pensat per aquesta etapa més incipient, en
la qual a penes ningú inverteix, que a
diferència de la majoria dels altres
instruments es planteja com una inversió
corporativa, estructural, indefinida en el
temps. Aquests recursos, juntament amb la
massa crítica que es pretén conformar,
permeten implementar sistemes d’alt nivell
d’acceleració i acompanyament a projectes
aprofitant sinergies i economies d‘escala.
A Up Catalonia no especulem, fem
empresa i fem país. Som responsables i
volem generar una aportació rellevant per
fer una economia millor, més responsable i
més justa, i alhora més competitiva i
avançada.
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Part Time Lab
La primera iniciativa de capital privat compromesa amb l’objectiu de
què cap idea o projecte viable i escalable quedi al calaix per manca
de suport inicial
Up Catalonia ha desenvolupat un model propi que alinea les necessitats i els interessos de les
persones emprenedores en fases inicials amb els dels inversors. Proposem un instrument que
socialitza la capacitat d’emprendre i democratitza la possibilitat d’invertir amb seguretat i alta
rendibilitat en projectes que es troben en el moment de màxima revalorització.
Aquest model assoleix la seva màxima expressió en aquest programa Part Time Lab, en què
després d’un procés de selecció les persones promotores dels projectes reben aquelles
primeres aportacions que han de fer possible explotar el potencial dels seus projectes.
Aquestes aportacions es fan a risc, és a dir, a canvi d’un percentatge de la futura societat. Up
Catalonia, per tant, aspira a optimitzar el potencial de cada idea, de cada projecte, per fer
possible que arribin a convertir-se en empreses consolidades que generen beneficis i
reparteixin una part en el menor temps possible.
No especularem amb el teu projecte
Som el primer instrument que planteja acompanyar i invertir en idees / projectes / startup
amb vocació patrimonial, no especulativa, amb la mirada posada en el llarg termini. No
aspirem necessàriament a desinvertir, aspirem a treballar juntament amb els promotors de les
iniciatives d’emprenedoria per construir empreses consolidades, que generen beneficis i
reparteixen dividends, retribuint així el capital invertit amb rendibilitats de gran interès. Som
per tant el primer instrument de capital privat autènticament centrat en la consolidació del
projecte i de l’empresa, més que no pas en la revalorització de les seves participacions i en si
les podrem vendre o no i amb quina plusvàlua. No especulem, per tant, fem empresa i fem
país.
Comprometem aportacions des de la fase idea
Sí. Perquè som conscients que és en aquesta fase molt inicial quan moltes iniciatives que
podrien ser viables es perden per manca de suport. A Up Catalonia invertim esforços i recursos
amb visió de llarg termini i treballant colze a colze amb els promotors, de bona fe, fent equip i
pal·liant de forma col·laborativa les carències que tothom tenim. Per això només seleccionem
equips que estiguin disposats a compartir, a sumar amb la resta de projectes. Gent positiva per
crear plegats més i millors oportunitats per a tothom.
No t’exigirem cap desemborsament
Evidentment les teves aportacions i/o les del teu entorn fan una proposta més forta. Però
insistim: Up Catalonia va a èxit. Si a tu no et va bé, a nosaltres tampoc. Impulsarem plegats el
teu projecte i només et cobrarem pels serveis que necessitaràs i en què lliurement ens triïs per
proveir-te’ls (comunicació i disseny, captació de finançament...). Només quan la teva empresa
estigui en marxa i ja disposi de recursos, aleshores sí, establirem una quota mensual pel suport
que rebràs.
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Volem treballar amb tu les teves idees
Et proposem que omplis una senzilla fitxa amb les teves dades i un resum de la teva iniciativa.
La treballarem amb tota la discreció i respecte i analitzarem si té sentit o no fer-te una
proposta de col·laboració. Si creus tu o creiem nosaltres que és necessària una trobada prèvia,
quedem i ens veiem.
Si no resultessis seleccionat, igualment, volem treballar amb tu. Compartirem les raons per les
quals no ens veiem encara amb cor de proposar-te una aliança forta com la que hem dissenyat
i si podem t’oferirem camins per solucionar-les.
Però si resultes seleccionat/da et proposarem una aliança de durada indefinida en la què
treballarem plegats i amb la resta de comunitat Up Catalonia per impulsar el teu projecte. Ens
implicarem, mai caminaràs sol. I no pateixis, si les coses no van bé et proposem des del primer
dia portes de sortida per tal que puguis descavalcar-te sense traves innecessàries.
En la selecció valorarem aspectes com ara aquests:







El potencial apreciat de l’equip promotor, de la idea i del projecte.
La singularitat de la iniciativa, el seu caràcter innovador.
Les necessitats i les disponibilitats de cada projecte i de cada equip.
L’orientació a mercat. El temps estimat necessari per desenvolupar el projecte.
El compromís que demostri l’equip promotor.
La capacitat de relacionar-se, d’aportar i de rebre. Insistim: aportar i rebre, les dues coses.

Destaquem altres aspectes que per a nosaltres NO seran crítics en la selecció:
 El sector del projecte. Up Catalonia busca diversificació.
 L’edat, el sexe, l’origen o la condició dels/de les promotors/es.
 El grau de maduració de la idea o el projecte.
 La situació econòmica dels promotors de les idees i els projectes.
Socialitzem la capacitat d’emprendre
Sabem que molts projectes no tiren endavant per la impossibilitat dels promotors de
mantenir-se a si mateixos i alhora invertir durant l’etapa de desenvolupament en què el
projecte encara no genera encara prou ingressos. Un bon sistema de suport a l’emprenedoria
no hauria d’excloure aquells que tenen talent, energia i bones idees però no compten amb
recursos propis o de l’entorn per fer front a les primeres despeses / inversions.
A Up Catalonia constatem que això suposa una enorme pèrdua d’oportunitats per a tothom,
per això treballem per fer possible que tothom que hauria de poder emprendre aconsegueixi
tirar endavant amb el seu projecte. Acompanyem cada etapa del seu desenvolupament tenint
especial cura en disposar de la tresoreria necessària que permeti finançar totes les despeses i
inversions imprescindibles per l’optimització de l‘èxit potencial de cada projecte.
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Fases i desenvolupament
Signatura de compromisos
La participació en els programes d’Up Catalonia va lligada a la signatura d’un primer Pacte de
Socis Futurs. Deixem així establertes les principals qüestions que afecten la vida ordinària dels
projectes d’emprenedoria i de les empreses joves, que freqüentment impliquen un maldecap
si no es tracten quan toca. A banda de regular l’etapa d’incubació incorpora ja des de principi
els aspectes propis dels pactes de socis habituals a les empreses:








Aportacions d’Up Catalonia per al desenvolupament del projecte;
Drets i obligacions dels promotors en la seva participació en els programes d’incubació i
acceleració d’Up Catalonia;
Acords econòmics: Previsió d’aportacions de cada part i de repartiment del capital de la
futura societat, compromisos per a la futura societat en matèria de quotes, altres;
Principis, drets i obligacions de les parts en la seva condició de futurs socis de la Societat;
El funcionament intern de la Societat, governança;
Regulacions en matèria d’entrada de nous socis;
Mecanismes de transmissió de les participacions de la Societat; entre altres.

Els/les interessats/des disposeu d’un model de Pacte al upcatalonia.cat. La participació a Part
Time Lab implica el compromís de treballar conjuntament totes les etapes de
desenvolupament del Projecte en el marc d’un acord de cooperació entre socis de naturalesa
en principi indefinida que està previst que travessi diferents etapes:
Part Time Lab
És la versió grupal, resident, intensiva i condensada del Programa Lab d’Up Catalonia. Està
pensat per a acompanyar el procés que ha de portar una idea o un projecte de negoci fins a,
aproximadament:








Desenvolupament de la idea de negoci fins a la completa redacció del “business plan” amb
especial detall en els aspectes comercial i financer i la resta d’indicadors clau habituals de
les startup.
Definició clara i prudent de les necessitats de finançament. Disseny del mix òptim i folgat
de fonts de finançament. Primeres accions de captació de finançament en marxa.
Disposició de les primeres eines de comunicació i màrqueting (logo, web, xarxes, targes i
altres elements necessaris en funció del projecte).
Societat constituïda, pacte de socis revisat, si escau, i signat per tots els partícips. Altes a
hisenda, registre mercantil i seguretat social.
Desenvolupament de producte, assoliment i superació satisfactòria de fases Beta o MVP (si
la naturalesa del projecte ho permet). Captació i gestió de les primeres mètriques.
Funnel de vendes dissenyat i validat. Primeres accions comercials almenys en marxa.

Metodologia: Aquestes fites s’han de poder assolir durant un període màxim previst de 6
mesos a través de la participació en un programa que inclou formació, dinamització, mentoria,
coaching, tallers, master classes, activitats d’intercanvi i seguiment i impulsió dels projectes.
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Dedicació: Un programa que planteja passar de la idea o el pre-projecte a l’empresa en marxa
en sis mesos exigeix una dedicació intensa. Els promotors, per tant, s’han de comprometre a
destinar temps a seguir l’itinerari marcat i participar de forma activa i col·laborativa de totes
les activitats programades amb una dedicació mitjana estimada mínima de 4 hores diàries.
Allotjament: Els promotors es comprometen a desenvolupar el seu projecte a les instal·lacions
facilitades per Up Catalonia, concretament, a SC Trade Center (Sant Cugat del Vallès) o bé a
Up! Training Club (Barcelona) amb els llocs de treball que s’acordin a càrrec d’Up Catalonia.
Finançament: El pacte pot incloure compromisos de finançament inicial addicional per part
d’Up Catalonia, novament a canvi d’un percentatge de capital de la futura societat, sempre
subjectes a l’assoliment de les fites del programa, i sempre que resultin imprescindibles des de
les fases inicials per assegurar el desenvolupament del projecte.
Cost: Els promotors no han de pagar res. Part Time Lab costa 9.600€ + IVA que es compensen
amb la cessió del percentatge de capital de la futura societat quan aquesta es constitueixi.
Programa Factory
És la continuació natural del Programa Lab, pensat per tant per accelerar aquella empresa que
arrenca (startup) o que ja disposa d’un “mínim producte viable” i comença a ser finançable
pels instruments tradicionals. A la seva finalització cal haver assolit
 Un estadi de desenvolupament en què la societat, ja constituïda i en marxa, comença a
desenvolupar les seves activitats amb normalitat.
 L’equip està dimensionat segons les previsions, necessitats i capacitats de l’empresa. Es
treballa la seva dinàmica interna buscant cohesió, compromís, productivitat i eficiència.
 Es segueix el pla de finançament i s’estan captant recursos segons les seves previsions.
 Les Parts i la plantilla cobren normalment les retribucions pactades.
 L’empresa està molt centrada en l’orientació a mercat i les vendes.
Metodologia:
 Dinamització, orientació estratègica i mentoria, coaching, tallers, dinàmiques d’innovació
oberta i creuada, seguiment exhaustiu i impulsió dels projectes, sempre afavorint el seu
desenvolupament, també, a partir de les aportacions que cada equip al grup.
 Contactes professionals i comercials per accelerar la consolidació dels projectes.
 Comunitat. Informació, esdeveniments per afavorir relacions, intercanvi, voluntariat, etc.
 Xarxa d’aprovisionaments habituals en condicions avantatjoses.
 Projecció en mitjans propis i de tercers, premsa, xarxes i esdeveniments.
Dedicació: La dedicació dels Promotors ha de ser la compromesa. A banda, participen de forma
activa i col·laborativa de les activitats programades per Up Catalonia.
Allotjament: Els Promotors poden optar per allotjar-se on vulguin. Si desitgen mantenir-se a les
instal·lacions facilitades per Up Catalonia la tarifa és de 150€ per persona al mes.
Durada i cost: El programa Factory dura entre 6 mesos i un any i dóna lloc a una quota mensual
de 350€ mensuals que van a càrrec de la societat.
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Fase Growth
És la continuació natural del Programa Factory, pensat per una etapa en què la necessitat
d’acompanyament és ja molt més baixa i l’empresa està en fase d’acceleració i consolidació.
Metodologia: Up Catalonia i la seva xarxa estaran sempre disponibles per mirar de contribuir
en la resolució de qualsevol assumpte que es pugui requerir. Es mantenen la implicació general
en la bona marxa de l’empresa, els serveis de mentoria i l’opció de disposar o participar de la
resta d’activitats i serveis opcionals del Programa Factory.
Durada i cost: El programa Growth té durada indefinida, mentre duri la relació de socis entre
les Parts i un cost de 150€ mensuals (a càrrec de la societat).
Període de prova
Tant els promotors de cada projecte com Up Catalonia gaudim d’un període d’un mes des de la
data d’inici del Programa per cancel·lar el Pacte amb total llibertat i sense cap cost ni cap
càrrega.
Un cop superat aquest període s’entén que els continguts del Pacte esdevenen plenament
ferms.

Calendari de la primera promoció Part Time Lab
Fins el 4 de juliol de 2018 – Presentació de candidatures.
Fins el 12 de juliol - Procés de selecció, que pot incloure una o diverses reunions amb els
promotors dels projectes candidats.
13 de juliol – Anunci de les propostes seleccionades.
Fins el 27 de juliol – Signatura dels acords amb tots els equips participants.
3 de setembre – Inici del programa.
2 d’octubre – Fi del període de prova
28 de febrer de 2019 – Fi del programa Part Time Lab i inici del programa Factory.

Procediment de presentació de candidatures
Cal omplir un senzill formulari que es troba disponible, com altra documentació, a
upcatalonia.cat i enviar-lo abans del 4 de juliol per correu electrònic a info@upcatalonia.cat.

Gràcies per ajudar-nos a difondre i desenvolupar aquest programa!

upcatalonia.cat
Avinguda Corts Catalanes, 5 08173 – Sant Cugat del Vallès – Barcelona
info@upcatalonia.cat • +34 935 543 602
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