
 

“STARTUP” LA GRAN EMPRESA QUE EN LA SEVA ETAPA INICIAL ES 
BASA EN UN NEGOCI DE GRAN I RÀPIDA ESCALABILITAT, APLICANT 
TECNOLOGIES DIGITALS. 
 

Com a despatx especialista en dret mercantil, alguns dels nostres clients ens 

sol·liciten assessorament en el model empresarial de “Startup” i bàsicament per 

determinar quin model de negoci s'ajusta més a les seves necessitats i com 

afrontar el problema del finançament, que és una de les principals causes de 

mort d'aquest tipus d'empreses. 

 

Tenint en compte això, ens permetem apuntar una sèrie d'actuacions que 

considerem determinants en aquesta fase coneguda com de “llavor”, que 

poden ajudar  a assessorar sobre aquest tema. 

 

Les premisses bàsiques del model “Startup”: 
 

1. Tenir una visió realista de la previsió de caixa. 
- Ser realista amb els períodes de cobrament, pagament i amb les 

previsions d'ingressos i despeses. 

- Tenir clara la tresoreria per cobrir la necessitat de líquid. 

 

2. Tenir un bon financer. 
- Buscar la millor gestió de tresoreria: 1) vendre més; 2) cobrar al més aviat 

possible; 3) reduir despeses; 4) pagar al més tard possible: impostos, 

personal i proveïdors. 
 

3. Posar a la balança tots els costos possibles i jugar amb això. 
- La Startup sent el seu negoci com el seu fill i, per això, l’ha de conèixer 

bé, ser conscient que està en fase de creixement i que encara no és 

rendible. Això li donarà la informació de quin és el seu punt de rendibilitat, 

(“break even”), valorant costos, ingressos i marge de resultats. 
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- Ha de buscar-se alternatives però sempre sense perdre el poder que 

dóna essència a la companyia. 

 

4. La capacitat de generar beneficis.  
- El EBITDA i la seva relació amb altres paràmetres com la inversió 

realitzada, les vendes efectuades o l'endeutament contret en un període 

de temps determinat, servirà com a indicador aproximat de la capacitat de 

l'empresa per generar beneficis. 

Considerar únicament l'activitat productiva d'una empresa, el EBITDA és 

imprescindible en qualsevol anàlisi financera. EL EBITDA és un dels 

indicadors financers més coneguts. Les seves sigles representen, en 

anglès, els guanys abans d’interessos, impostos, depreciació i 

amortització, (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization), o el que és el mateix, representa el benefici brut 

d’explotació, calculat abans de deduir les despeses financeres. 

 

5. Tenir en compte el finançament públic i privat. 
- Valorar línies de finançament públic i privat. Subvencions. Amb o sense 

garanties. 

- ENISA, NEOTEC, CDTI, etc. 

- CROWDFUNDING, CROWDLENDING, etc. 

 
6. Tenir clar el valor de l'empresa i transmetre-ho a tercers. Triar bé als 

inversors. 
- La valoració de l'empresa ha de ser adequada i ha d'estar sustentada en 

un model de negoci. 

- L'inversor ha d'entendre el model i potenciar-ho per fer créixer l'empresa.  

- Determinar com participa l'inversor i quina part del negoci se li cedeix, si 

escau. 
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