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Què és el 
Programa de 

Preincubació?
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Programa de Preincubació
És un programa d’acompanyament per fer viables projectes 
emprenedors i impulsar la seva posada en marxa i el seu creixement 
futur
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Què t’aporta?

• Coneixements específics per impulsar els projectes i millorar les 
habilitats emprenedores

• Un espai gratuït de coworking durant 6 mesos on treballar i crear 
sinergies, col·laboracions i contactes entre els projectes preincubats

• Assessorament ad hoc per impulsar el projecte 
• Participar en workshops i altres activitats per treballar temàtiques 

concretes 
• Itineraris a mida per a cada projecte
• Formar part d’una comunitat emprenedora on compartir 

experiències, dubtes i èxits.
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• Projectes definits. Es valorarà  tenir una primera versió del 
producte/servei o una idea validada

• Qualsevol sector. Multisectorial amb “tret” digital (exemple: 
canal de venda, comunicació,…)

• Estar constituïda o no com a societat

• Tenir disponibilitat. Com a mínim 1 persona del projecte ha 
d’estar a full time

• Implicació i compromís. Amb el projecte i amb el 
Programa de Preincubació
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Què busquem?
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Esquema cronològic 
de continguts

1.602.386 habitants
89,3% de la força de treball 
en el sector Serveis

54,1% dels treballadors/es 
treballen en sectors 
intensius en coneixement

Concentra el 46,8% de les empreses 
creatives i el 48,7% de l’ocupació 
creativa de Catalunya

200.000 estudiants 
universitaris a l’Àrea 
de Barcelona

19 milions 
de pernoctacions 
turístiques 
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BOOTCAMP

Fase 1: 1 setmanaFase 1: 1 setmana

PROGRAMA DE PREINCUBACIÓ
• Coworking
• Assessorament personalitzat

Workshops
i

Altres activitats
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Altres activitats

COMUNITAT DE LA 
PREINCUBADORA

Fase 2: 6 mesosFase 2: 6 mesos
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Bootcamp
1.602.386 habitantsCapital de Catalunya 

amb 7,5 milions 
d’habitants i 19,8% 
del PIB espanyol

170.197 empreses 
(95% amb menys 
de 10 treballadors/es)

• 25 projectes seleccionats
• Setmana intensiva i pràctica d’adquisició de coneixements:

 Habilitats emprenedores: Comunicació i presentació
  Gestió empresarial: definició del model de negoci, validació del 

problema-solució, validació de la proposta de valor, prototipatge,...

• Sinèrgies i co-creació entre projectes
• Preparació pel Demoday
• Màxim 1 persona per projecte (80% assistència)

• Lloc: Almògavers Business Factory (carrer dels Almogàvers, 165)

Objectiu:
Adquisició de coneixements per madurar la idea de 

negoci

25

Demoday



COMUNITAT 
PREINCUBADORA
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Demoday

1.602.386 habitants
Capital de Catalunya 
amb 7,5 milions 
d’habitants i 19,8% 
del PIB espanyol

170.197 empreses 
(95% amb menys 
de 10 treballadors/es)

El darrer dia de Bootcamp es
realitzarà la presentació dels
projectes davant d’un comitè
d’experts i es seleccionarà els
10 millors projectes per a
ser Preincubats
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d’experts i es seleccionarà els
10 millors projectes per a
ser Preincubats

BOOTCAMP
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PROGRAMA DE 
PREINCUBACIÓ
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La Preincubació
1.602.386 habitantsCapital de Catalunya 

amb 7,5 milions 
d’habitants i 19,8% 
del PIB espanyol

170.197 empreses 
(95% amb menys 
de 10 treballadors/es)

• 10 projectes seleccionats al Demoday
• Espai de coworking gratuït durant 6 mesos 

a Almogàvers Business Factory
• Assessorament personalitzat per a cada 

projecte
• Itinerari a mida: tallers complementaris en 

funció de les necessitats de cada projecte
• Màxim 3 persones per projecte

Objectiu: 
Impulsar la posada en marxa dels 

10 projectes incubats

10
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Comunitat de la Preincubadora
1.602.386 habitantsCapital de Catalunya 

amb 7,5 milions 
d’habitants i 19,8% 
del PIB espanyol

170.197 empreses 
(95% amb menys 
de 10 treballadors/es)

• Els 25 projectes inicials (Bootcamp)
• Workshops que permetran treballar de manera monogràfica i pràctica 

diversa temàtica relacionada amb el desenvolupament del projecte (6 
mesos)

• Altres dinàmiques per connectar amb ecosistema emprenedor: Banc 
del Temps, Expert Day, Work Café, Team Coaching, MasterClass, etc

• Adquisició de coneixements específics segons un itinerari a mida de 
Barcelona Activa 

Objectiu: 
Realització d’activitats per assolir el desenvolupament d’habilitats 

i continguts que beneficien la posar en funcionament dels 25 
projectes

25
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Inscripcions

Com inscriure’s al Programa de Preincubació? Com inscriure’s al Programa de Preincubació? 

Per inscriure’t has d’enviar un mail a preincubació@barcelonactiva.cat 
adjuntant:
- Resum executiu (descarregar-se el document al web)
- Vídeo, de màxim 1 minut, explicant el projecte i les motivacions per dur-lo 

a terme. El vídeo ha de ser en format mpg.
- CV de tots els socis del projecte

Dates:
• La data límit per inscriure’s al Programa és el 6 octubre
• El bootcamp es realitzarà del 13 al 17 novembre 
• L’inici del Programa de Preincubació començarà el 20 de novembre i es 

realitzarà durant 6 mesos
• Es realitzaran noves edicions aproximadament cada 4 mesos
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Dubtes

CONTACTE: preincubacio@barcelonactiva.cat




