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1D1E, Un Dia Una Empresa, és una iniciativa privada que neix de la necessitat de donar suport 
als emprenedors que resideixen a Catalunya. L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar 
la capacitat empresarial i fomentar la creació d’empreses. 

Sota el lema “el poder de les idees”, el programa 1D1E es compromet a donar suport a la con-
stitució d’una societat cada dia laboral sense cost. En aquest sentit, l’emprenedor fa arribar la 
seva idea a través del portal web www.1dia1empresa.com i un cop rebuda, els assessors del 
programa realitzen un estudi de viabilitat del projecte per tal de procedir a la constitució de la 
societat sense despeses. 

La intenció és fomentar en tot moment la interrelació entre els participants: emprenedors, em-
presaris i inversors, mitjançant trobades periòdiques sota reunions de temàtiques específiques, 
dinàmiques de grup i actes de Networking que s’organitzin a qualsevol de les tres seus del Centre 
Internacional de Negocis de Catalunya (Barcelona, Girona i Figueres). 

Què és?1

Posa en marxa el teu negoci
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1. Constitució de la teva societat limitada totalment de franc
Ens fem càrrec de la constitució de la teva societat sense cap mena de cost, ni de gestió ni de registre notarial, per 
poder portar a la pràctica les idees exposades en un pla d’empresa preparat a tal efecte que només hauràs d’aportar 
el capital social per a constituir-la.

A més, estem reconeguts pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme com a un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) 
i, com a tal, ens encarreguem de facilitar la creació de noves empreses, l’inici efectiu de la seva activitat i el seu de-
senvolupament, a través de la prestació de serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació 
i suport al finançament empresarial.

2. Assessorament  i acompanyament empresarial durant 6 mesos
Resolem els teus dubtes i t’ajudem amb determinades gestions durant aquest període de temps en camps bàsics del 
dia a dia d’una societat, tals com comptable, laboral, fiscal, mercantil o jurídic, entre d’altres.
Tanmateix, facilitem eines d’estudi i selecció d’aspectes de finançament, com el capital llavor, business angel, préstecs 
participatius, entre d’altres.

Assessorem en protecció de dades, patents i marques, propietat intel·lectual, internacionalització, assegu-rances, entre 
d’altres.

3. Esdeveniments i Networking
La intenció és fomentar en tot moment la interrelació entre tots els participants mitjançant esdeveniments temàtics i 
generalistes i actes de Networking que s’organitzin a qualsevol de les tres seus de CINC. A més, els emprenedors que 
formin part d’1D1E es beneficiaran d’un 20% de descompte de les activitats de pagament que es celebrin als centres 
de negocis CINC.

També organitzem les jornades Startup Experience, juntament amb Eureka-Startups i Intelectium, amb l’objectiu de 
guiar als emprenedors en les etapes inicials del seu projecte.

4. Avantatges en productes i serveis per a la teva empresa
Si formes part d’1D1E gaudiràs de diversos avantages amb proveidors de serveis i productes per a la teva empresa.

5. Formació empresarial
Durant la fase de suport i acompanyament podràs acudir gratuïtament a sesions formatives sobre diverses disciplines 
vinculades directament amb l’activitat empresarial. Les matèries impartides, en format de “píndoles”, constarien de cinc 
blocs de formació: Màrqueting i estratègia, Vendes, Finances, Presentacions i Organització i RR.HH.

A més, organitzem el Summer Startup School, l’escola d’estiu del 22@ per als emprenedors. Aquestes jornades 
tenen com a finalitat fomentar la cultura empresarial, motivar i dinamitzar als col·lectius interessats en la autoocupació 

i en la creació d’empreses, així com ajudar als emprenedors en l’optimització dels seus projectes.

Què oferim?2

Entre tots ho aconseguirem
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6. Domiciliació gratuïta de la societat a Barcelona, Girona o Figueres

La teva societat es domiliciarà al Centre de Negocis CINC de Barcelona, Girona o Figueres on gaudiràs del 
servei de domiciliació bàsica de franc per sempre.

7. Sales de reunions de franc

Tindràs accés a 12 sales de reunions entre 4-10 persones disponibles en els Centres de Negocis CINC 
(Barcelona, Girona o Figueres) on podràs projectar imatge de professionalitat envers els teus proveïdors, 
clients o col·laboradors.

8. Acords de col·laboració amb acceleradores i incubadores d’Startups

Mantenim aliances amb Founder Institute, Wayra, Never Alone i 22@Network.

9. Convenis amb institucions financeres i suport al finançament 
empresarial

Hem establert convenis amb la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), BStartups i Triodos Bank. A més, 
som un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) i com a tals ens encarreguem de facilitar la creació de noves 
empreses, l’inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis 
d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

Com a promotors de l’Institut Català de Finances (ICF) oferim assessorament personalitzat sobre els pro-
ductes de l’ICF (préstecs així com avals davant els bancs i inversions en capital risc), sense tràmits massa 
farragosos ni complicacions burocràtiques. L’ICF és l’entitat de crèdit públic de la Generalitat de Catalunya. 
Està format per un conjunt d’organismes i empreses de capital públic que tenen la finalitat de facilitar a 
societats l’accés a finançament. L’objectiu d’aquest organisme és promoure el creixement, la innovació, la 
competitivitat i la internacionalització del teixit empresarial, especialment a pimes i autònoms.

10. Formar part d’un nou club d’emprenedors

Amb 1D1E podràs ser membre d’un nou club d’emprenedors que et permetrà crear sinèrgies i gaudir 
d’avantatges col·lectius. El nexe d’unió entre tots els associats que formin part d’aquest club és compartir 
el 0,7% de cadascun dels projectes, ja sigui en beneficis, rendiments i revaloritzacions.

Què oferim?2

El teu projecte, el nostre repte
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Emprenedors

1Dia 1Empresa s’adreça a totes aquelles persones que desitgin emprendre un negoci, independentment del 
sector. Els requisits per presentar-se al programa 1D1E són:

 ·  Mínim 16 anys d’edat
 ·  Presentar un pla d’empresa o business plan executiu i financer
 ·  Residir o constituir la societat amb domicili fiscal a Catalunya
 ·  Disposar d’un capital de 3.000€ per constituir una S.L.
 ·  Per a estrangers residents aportació del NIE

Si vols formar part del programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa, només cal que segueixis els següents 
passos:

1. Entra a www.1dia1empresa.com
2. Omple el formulari d’inscripció
3. Puja el teu pla d’empresa
4. El nostre equip d’assessors estudiarà el teu projecte
5. Acceptem el teu projecte
6. Constituim la teva societat limitada
7. Inici de la tutoria i assessorament empresarial
8. Formar part d’un nou club d’emprenedors

Per a qui?3

Fem possible un nou model empresarial

www.1dia1empresa.com

Com funciona?4



Tenir esperit emprenedor, col.laboratiu i amb capacitat d’establir vincles i relacions, que possibilitin la 
creació de sinèrgies entre tots els membres de l’associació.

Amb l’ànim de restablir els valors, ètics i morals des de la societat i sobretot en l’entorn empresarial, 
perquè altres emprenedors trobin un ecosistema on puguin desenvolupar-se, volem formar un nou club 
d’emprenedors que propicií les relacions entre els seus membres per crear sinèrgies i col.laboracions, 
gaudir d’avantatges competitius davant d’altres empreses i institucions, alhora que obtenir crèdits i sub-
vencions col·lectives.

Es demana a tots els associats que formin part d’aquest grup que, com a compromís de vincle de par-
ticipació i vinculació, cedeixin el 0,7% del seu projecte ja sigui en beneficis, rendiments o revaloritzacions, 
segons resultats i capacitats de cada empresa, a fi de compartir objectius i crear un entorn atractiu per a 
nous emprenedors.

Què demanem?5

Junts arribarem més lluny
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En aquest espai, es pretén crear una cistella de serveis on totes aquelles entitats públiques i empreses 
privades que hi vulguin col·laborar puguin fer-ho mitjançant l’oferiment de productes o serveis adreçats 
als emprenedors amb bonificacions. 

Actualment, pots gaudir de condicions preferents per formar part de l’1D1E a:

Si desitges col·laborar amb el programa 1D1E i formar part de la cistella de serveis, no ho dubtis i inscriu-
te al web www.1dia1empresa.com o bé truca’ns al 93 30 30 060 per demanar més informació. 

Participa!

Col.laboradors6

Posem en marxa el teu negoci
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Emprenedors en acció

365NAUTICA

3DSEED

54 ONCE CREATIVE AGENCY 

ADVANCED TRADING SISTEMS

AKROVALIS

ALGOR DATA

AZIMUT PHARMA

CASALS ONLINE

CATASKITS

CLICKS PROFESIONALES

CROUDTHINKING

CUBQR 2013

EBANTIC SYSTEM

EXPERIENCIAS CREATIVAS

G-EUROPA RDI

GEXIT

HC TOURISM & SALES DISTRIBUTION

HERAS CHEMICALS

HORUS EDITORIAL

IRONTECH

KAMPOOS

KOE MARKETING

LA GUÍA QR

Empreses creades7
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LÁNZAME CAPITAL

LBB MEDIA

LETSKICKIN

LEXCHANGE LEGAL 

MAILSHAKER

MEMORIAS EDICIONES

MINIARTBOX

MUNNK CORPORATION

NEVER ALONE

OPENBUILDS EUROPE

PIKA SOLUTIONS

SEA DOME

SERVIEDUCA CORRESPONSALES

SHOOCO LABS

SINERJOB 

SMART CHANNEL TECHNOLOGIES

SONNAYA ULITKA

ST. PAT. ESCOLA BRESSOL 

STALACTITE 3D

TRIPNETER

UN RINCÓN SINGULAR

VEON COSMETICS

WIKIHAPPINESS

8.1 Finançament
Des d’1D1E també t’informem sobre diverses vies de finançament:

PÚBLIC

ENISA
L’Empresa Nacional de Innovación S.A. (ENISA) és una entitat de capital públic que 
depèn del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. ENISA facilita finançament a la pime.

FINEMPRESA
L’Institut Català de les Finances està format per un conjunt d’organismes i empreses 
de capital públic que tenen per finalitat aportar finançament al sector empresarial en 
col·laboració amb les entitats financeres privades i contribuir a la reactivació de l’economia 
a Catalunya.

FISUB
És una base de dades elaborada per ACC1Ó que conté ajuts i finançament de diferents 
organismes i administracions adreçats a empreses i emprenedors ubicats a Catalunya, 
independentment de la seva activitat.

CDTI
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és una entitat pública empre-
sarial que depèn del Ministeri d’Economia i Competitivitat, que promou la innovació i el 
desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles.

AVALIS
És una Societat de Garantia Recíproca constituïda gràcies a l’impuls de la Generalitat de 
Catalunya i la col·laboració de tot el sector financer català. La missió és procurar l’accés 
al finançament de pimes i autònoms catalans, davant entitats financeres, millorant les 
condicions econòmiques de les operacions i cobrint possibles carències de garanties i 

solvència.

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES
És l’entitat de crèdit públic de la Generalitat de Catalunya. La missió de l’ICF és facilitar 
finançament a llarg termini tant al sector públic com al privat per promoure el creixement, 
la innovació, la competitivitat i la internacionalització de l’empresa catalana.

Recuperem els valors per canviar l’economia

www.1dia1empresa.com



Finançament

Creem sinèrgies. Creem futur
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8.2

PRIVAT

BUSINESS ANGELS
Individu que proporciona capital a una start-up, normalment a canvi de participacions 
accionaries.

SEED CAPITAL “capital semilla”
S’entén per “capital semilla”, la quantitat de diners necessària per a implementar una 
empresa i finançar activitats claus en el procés d’iniciació i posada en marxa. El capital 
és aportat per tercers. 

VENTURE CAPITAL
Les entitats de capital risc són entitats financeres que prenen participacions temporals 
de capital d’empreses. L’objectiu és que l’empresa que obtingui el capital risc augmenti 
el seu valor i un cop madurada aquesta inversió, el capitalista es retiri amb els beneficis 
corresponents.   

CROWD FUNDING
El Crowd Funding és una nova manera de finançar iniciatives a través de la cooperació 
col·lectiva per Internet.

Organitza:

Amb el suport de:
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+34 93 30 30 060 

empren@cinc.com

1DIA1EMPRESA

@1dia1empresa


