
Les principals fonts  
de finançament  

per a les persones emprenedores 



Principals fonts de finançament 

1. Recursos propis 
1. Estalvis 
2. Capitalització de l’atur 
3. Les 3 efes: l’entorn més proper (familiars, amics i coneguts) 

 
2. El crowfunding 

 
3. Finançament bancari 

 
4. Entitat financera pública 

 
5. Ajuts/subvencions a l’emprenedor 

 
6. Business Angels 



Capitalització de l’atur 

Qui pot demanar la capitalització de l’atur? 
1. Una persona treballadora autònoma. 
2. Si s’inicia una societat mercantil (de nova creació  o constituïda en els 

darrers 12 mesos) 
3. Si ens incorporem com  a soci/sòcia en una cooperativa o societat laboral 

 
En què pots invertir els dines de la capitalització de l’atur?  

1. Per fer inversions: pagar factures del que necessites per iniciar el teu 
negoci (ordinador, vehicles, mobles, etc.). És imprescindible que les 
inversions siguin per l’activitat d’autònom.  

2. Per pagar la quota dels autònoms (Seguretat Social) 
3. Despeses de constitució i posada en marxa del negoci (l’aportació al 

capital social de la teva empresa, taxes, tributs, entre altres). 



Les 3 efes – l’entorn proper 

Persones conegudes que volen aportar diners al teu projecte. Les 
fórmules més freqüents són: 

1. Préstec entre particulars. 
2. Aportació al teu negoci amb rendibilitat. 
3. Préstec que es pot convertir en accions de la companyia. 
4. Que la persona que et deixa els diners sigui un soci capitalista de 

l’empresa.  
5. Donació a una persona emprenedora.  



El crowfunding 

En les plataformes de crowfunding es posen projectes que necessiten 
finançament i les persones fan aportacions econòmiques a les 
empreses.  



Tipologies de plataformes  
de crowfunding 

1. De donacions: es financen projectes de caire social, ONGs, 
entre altres. La persona que fa la donació, ho fa sense obtenir 
una recompensa a canvi. Ex. Migranodearena.org; Goteo. 
 

2. De recompensa: Es financen idees o projectes petits 
(publicació d’un llibre, CD, etc.). Ex. Verkami, Kickstarter. 
 

3. Crowequity: es fan inversions en petites empreses o projectes 
emprenedors, a canvi es rep una participació en el negoci o 
accions de l’empresa. 
 

4. Crowlending: les persones que inverteixen el que fan és un 
préstec a particulars o empreses.  



Finançament bancari 

1. Entitats bancàries 
2. L’entitat bancària, quan estudia un projecte, analitza: 

– El perfil de l’emprenedor 
• Formació 
• Experiència que té en l’activitat, etc. 

– Avals/garanties 
– Historial personal i financer (experiència, solvència, deute previ, etc.) 
– Relació amb l’entitat financera (si ja som clients de l’entitat financera) 
– Viabilitat i potencial de creixement del producte 

3. Microcrèdit social 



Entitats financeres públiques 

Préstecs institucionals d’entitats com: 
 

1. Institut Català de Finaces (ICF): finança a emprenedors, autònoms, micro 
empreses, pimes i grans empreses mitjançant un ampli ventall de 
productes i instruments financers. 
 

2. ENISA: Finamçament per a joves emprenedors, emprenedors i PIMES. 
Amb aquest tipus de finançament no es demanen ni garanties, ni avals 
personals.  

http://www.icf.cat/ca/inici
http://www.icf.cat/ca/inici
http://www.icf.cat/ca/inici
http://www.icf.cat/ca/inici
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion


Subvencions a l’emprenedor 
1. Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al 

programa de Garantia Juvenil. La convocatòria se sol obrir el juliol de 
l’any en curs.  
 

2. Ajut econòmic destinat a joves inscrits al programa de Garantia Juvenil i 
que s’hagin donat d’alta al règim de la Seguretat Social dels treballadors 
autònoms o mutualitat del col·legi professional. Només es podrà demanar si 
abans de donar-se d’alta com a treballador autònom, estiguins inscrits 
prèviament al programa de Garantia Juvenil.  
 

3. Import màxim de l’ajut: 9,900 € 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/area-dempreses/Subvencions_per_afavorir_la_incorporacio_al_mercat_de_treball_de_joves_acollits_al_Programa_de_Garantia_Juvenil/ajuts-per-a-persones-emprenedores-i-treballadors-autonoms/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/area-dempreses/Subvencions_per_afavorir_la_incorporacio_al_mercat_de_treball_de_joves_acollits_al_Programa_de_Garantia_Juvenil/ajuts-per-a-persones-emprenedores-i-treballadors-autonoms/


On puc trobar subvencions? 
 

• FISUB: Cercador d'ajuts i serveis elaborat per ACCIÓ. Trobaràs tota la 
informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les 
diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors 
ubicats a Catalunya. 
 

• Cercador d’Informació i documentació Oficials (CIDO) 
 

• Acció, agència per a la competitivitat de l’empresa 
 

• Direcció general d’indústria i de la petita i mitjana empresa 

http://cido.diba.cat/subvencions
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/
http://cido.diba.cat/subvencions
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx


Business Angels 

1. Persones que inverteixen els seus propis diners en projectes. 
 

2. Normalment, inverteixen en empreses que estan en una fase molt 
inicial del seu desenvolupament. 
 

3. Les inversions oscil·len entre els 25,000 i 200,000 €. 
 

4. En quins projectes solen invertir els business Angels: 
– Projectes que veuen viables, factibles i escalables 

 

5. Xarxa Business Angels Girona (BAGI). 

https://www.bagi.cat/
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