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- Quin tipus de projectes es busquen? 
S’explica en les condicions. En resum, el més destacat que busquem són empreses 

constituïdes amb com a mínim un prototipus operatiu (no simples idees), però que, d’altra 

banda, el producte no faci més de dos anys que sigui al mercat. També busquem que el 

seu model de negoci tingui un alt grau d’escalabilitat, potencial de creixement... Respecte 

a l’activitat, volem projectes en l’àmbit digital en sentit molt ampli: mobile, big data, 

internet of things, e-commerce, banca 2.0… I amb un equip molt capacitat per 

desenvolupar el projecte al màxim nivell. 

 

- Es busquen prioritàriament projectes relacionats amb el 
sector bancari? 

No. Ens agradaria que alguns dels projectes seleccionats fossin bones propostes en fintech, 

banca 2.0, etc., però de cap manera de forma excloent. És prioritari que siguin bons 

projectes. 

 

- És necessari que l’empresa estigui constituïda? 
Sí. 

 

- Com es triaran els projectes seleccionats? 
Entre els projectes que compleixin tots els requisits, l’equip de BStartup i Inspirit 

analitzaran més detalladament els que, veient la informació presentada, hagin tingut la 

millor prova de mercat, tinguin les millors mètriques i el potencial, siguin més innovadors, 

estiguin en àrees en què podem aportar més valor... demanant-los la informació addicional 

que calgui, fent entrevistes per telèfon o presencials, etc. D’aquesta tria, el comitè 

d’inversió seleccionarà els millors en funció de les expectatives de creixement, les fites 

aconseguides, l’escalabilitat, el model de negoci, l’equip que estigui desenvolupant el 

projecte, etc. 

 

- Qui forma el comitè d’inversió? 
Diferents persones de Banc Sabadell (la Direcció d’Innovació, la Direcció d’Inversions o 

BStartup, juntament amb tres inversors externs de molta reputació al sector). 

 



- Quina és l’aportació de BStartup 10 al meu projecte? 
Una inversió global de 100.000 euros, 70.000 en metàl·lic i 30.000 en espècie mitjançant el 

Programa d’Alt Rendiment de sis mesos de duració, amb el treball intens i personalitzat 

d’Inspirit liderat per Didac Lee més el suport de diferents professionals del banc. La idea és 

que BStartup 10 contribueixi notablement a l’establiment al mercat i l’accés a les rondes 

següents. 

 

- Es tracta d’un tipus de crèdit?, hauré de tornar aquests 
diners? 

No. És una inversió en equity. No hauràs de tornar un préstec. Anirem a risc amb tu. Això 

vol dir que Banc Sabadell entrarà en el teu accionariat, però sempre en una posició 

minoritària (aproximadament entre el 5% i el 15%, però dependrà de la companyia, del seu 

grau de desenvolupament i el seu potencial). 

 

- En què consisteix el Programa d’Alt Rendiment? 
Treballarem al teu costat, implicant-nos amb tu i el teu projecte. Tindràs també 

l’assessorament d’emprenedors d’èxit (el grup Inspirit amb Dídac Lee al capdavant), que 

entenen perfectament les fases per les quals hauràs de passar, i experts en les àrees que el 

teu projecte necessiti. El nostre objectiu és consolidar i fer créixer la teva empresa. I la 

teva empresa és única, per la qual cosa t’acompanyarem personalment i de manera 

adaptada a les teves necessitats. 

Principals àrees de treball del Programa d’Alt Rendiment: 

- Producte: 
 Validació del producte i les seves funcionalitats per tal que respongui a les 

expectatives dels potencials clients. Ajuda en la definició del roadmap de 

desenvolupament de producte. 

- Equip: 
 Suport en el recruiting i la formació de l’equip. Treballarem per aconseguir l’equip 

òptim i reforçarem amb formació les àrees específiques que valorem necessàries: 

màrqueting, finances, com fer un speech a inversors…  

- Desenvolupament comercial i màrqueting: 
 Ajuda en la planificació i execució del pla de màrqueting. 

Entrenament comercial. Planificació de l’estratègia comercial, contacte amb clients, 

primeres visites comercials.  

Facilitar contactes rellevants. Tindràs accés a contactes (clients, partners, inversors…), 

que formen part de nostra xarxa.  



Banc Sabadell estudiarà les possibles sinergies entre el teu producte i els processos 

d’innovació del banc o les seves participades, partners o clients.  

- Finançament: 
Acompanyament i tutelatge en el procés de fundraising Ronda A. Si ho fas bé, tindràs 

l’oportunitat d’accedir a noves rondes d’inversió. 

 Preparació d’inversions: 

. Tindràs la possibilitat de presentar la teva empresa a Business Angels, Family Office i 

Venture Capital.  

. Tindràs el nostre suport en la formalització de la inversió i, si vols, t’ajudarem en 

l’elaboració i la firma del pacte d’accionistes. 

 

- On es portarà a terme el Programa d’Alt Rendiment? 
El programa té la seu a Barcelona i es preveu una llarga reunió de treball un dia cada 

setmana amb la teva empresa, per la qual cosa us haureu de desplaçar. Òbviament, 

estarem a disposició vostra per telèfon i per correu electrònic la resta de la setmana. Si 

alguna setmana no pots viatjar per fer la sessió de seguiment, la podrem fer virtualment.  

 

- Quina contraprestació espera el banc a canvi de la seva 
inversió? 

El banc passarà a ser accionista minoritari de la teva empresa. Depenent del grau de 

desenvolupament de la teva empresa i del seu potencial, de les seves mètriques, de si ja 

esteu venent… la valoració serà una o una altra i, en funció d’això, la nostra participació 

serà més o menys gran. De tota manera, la gestió i el control sobre la societat seran a 

mans de l’equip emprenedor. Cada cas es negociarà particularment i s’estima que 

prendrem participacions entre el 5 i el 15%. A priori no preveiem participacions superiors 

al 15% per una inversió de 100.000 euros. 

 

- I si passats els sis mesos la meva empresa té més 
necessitats de finançament, ens acompanyareu en aquest 
procés? 

La idea és que la participació en el Programa d’Alt Rendiment prepari l’empresa per 

accedir a rondes posteriors que en garanteixin el creixement, per mitjà d’inversions de 

venture capital per part dels actors que ja estan actius en aquest mercat. Tanmateix, si 

arriba el cas, el banc es podria plantejar acompanyar alguna de les empreses seleccionades 

en el seu creixement si estratègicament fos convenient. 


