
Donem suport a la innovació
per fer possible que les emprenedores 

i els emprenedors aconsegueixin finançament llavor
que els permeti transformar les seves idees i fer 

realitat empreses i negocis escalables.

BANC és la primera xarxa d’inversors privats de 
l’estat que posa en contacte inversors (Business 
angels) i emprenedors que cerquen finançament 

per al desenvolupament dels seus projectes empre-
sarials.

Financem la innovació;
capitalitzem el talent.



Fa 15 anys, BANC es va constituir com associació sense ànim de lucre 
promoguda per la Patronal CECOT, la fundació CP’AC i l’institut Català 
de Finances Holding,SA. A més, la junta directiva de BANC compta 
amb representants del bufet d’advocats GARRIGUES i de l’agència de 
suport a la competitivitat de l’empresa catalana, ACCIÓ dependent de 
la Generalitat de Catalunya.

Les principals funcions de BANC són:

  Atenció personalitzada.

  Monitorització sobre condicions dels acords.

  Recerca d’inversors potencials

  Organització d’esdevenimentsi sessions informatives d’inversió

  Tramitacions de co-finançament públic
 
Des de la seva constitució, BANC ha contribuït a injectar 11.8 milions 
d’€ en equity en 69 projectes i ha aconseguit més de 5,2 milions de 
finançament addicional per altres 57 projectes, majoritàriament en 
préstecs participatius ENISA.

Així mateix, BANC té una forta presencia en tot el territori nacional a 
través de la marca Fundació ESBAN, a Europa, per la participació ac-
tiva i els òrgans de decisió de la EBAN, la European Business Angels 
Network i a Estats Units a través de la fundació Kauffman i l’ ACA 
(Angels Capital Association).

Què és BANC?



Per què donar suport als Business Angels?

Fases de desenvolupament d'innovació
Els àngels finançiem empreses pel seu desenvolupament

 Els inversors privats d’etapes inicials frequentment anomenats Business Angels, 
tenen un rol crític en el suport dels emprenedors.

 Inverteixen fins a 27 vegades més en start-ups que en capital risc, segons Scott 
Shane, A. Malachi Mixon III .Professor d’Estudis Emprenedors a Case Western 
Reserve i autor de bestsellers. (Font: NACO).

 Els Business Angels, normalment han estat o són emprenedors, amb actius em-
presarials i experiència en mercats on es vol invertir.

 Actuen com a primera font de finançament, fan de mentors i posen a disposició 
les seves xarxes de contactes per a les start-ups catalanes.

 Ajuden a construir negocis exitosos fins arribar al punt que resultin atractius per 
als inversors de capital risc i altres fonts de finançament. 

Pont de finançament d’Àngels

Estats de desenvolupament

Fonts de 
capital

IDEACIÓIDEACIÓ PROVA DE 
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PROVA DE 
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2-15 ANYS

Familia i amics
€2.000-300.000

Govern i Incubadores
€10.000-500.000

Crowdfounding i Acceleradors
€2.500-1.500.000

Bancs comercials

Àngels individuals
€10.000-2.000.000

Grups d’ Àngels
€15.000-4.000.000

Sindicats d’Àngels i fons
€50.000-11.000.000

Capital de risc
€2.000.000-19.000.000

M&A/IPO
€90.000.000

Finançament d’empreses escalables

“Vall de la mort”

Font d’informació: NACO


