
   

 
 

EconomistesBAN celebra el  XXXVI Fòrum Inversor 

 

El 3 d’octubre del 2019 a les 16:30 hores es va celebrar el XXXVI Fòrum Inversor 
EconomistesBAN, la xarxa de Business Angels del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC). Va presidir l’acte el Sr. Pol Font,  president d’EconomistesBAN, que 

va donar la benvinguda als  assistents i va desitjar als emprenedors una bona 
presentació dels seus projectes i als inversors, Business Angels de la xarxa 

EconomistesBAN, els va agrair la seva presència i el recolzament que presten al 
ecosistema emprenedor i la confiança que dipositen en els projectes que es presenten 

als Fòrums del CEC. 

Al llarg de la 36 edició del Fòrum Inversor d’EconomistesBAN també es va dur a terme 

la ponència  “Consideracions a la desinversió d’una Startup des de l’òptica d’un 
inversor” a càrrec del Sr. Ignasi Torras, advocat, soci de Legal & Tax Meeting. 

El Sr. Pol Font va agrair al Sr. Torras que una vegada més -aquesta era la tercera 
ocasió en els darrers 3 anys- aporti el seu coneixement i expertise en els temes legals 

que emmarquen la relació emprenedor i inversor. 

El Sr. Ignasi Torras va iniciar la seva exposició indicant que el primer que ens hem de 
preguntar és “què vol dir desinvertir i què és el que hem de tenir en compte com a 

inversors en aquest procés de desinversió”. Desinversió vol dir qualsevol negoci jurídic 
que fa que una persona accionista d’una empresa deixi de ser-ho, fent 2 grans grups: 

les inversions positives, aquelles que ens deixen una plusvàlua i les negatives, les que 
ens fan perdre la inversió. 

Tots els inversors que aposten per projectes d’emprenedoria, afegeix Torras, “aquestes 
situacions les tenen molt presents perquè sabem que estem en situacions atípiques”. 

En la seva exposició, Torras va destacar 4 situacions (les quals es poden consultar amb 

detall a la presentació): 

1- Venda de la participació amb plusvàlua o minusvàlua. 
2- Reducció de capital. 

3- Liquidació ordenada de la startup. 
4- El concurs de creditors. 

Torras també va comentar que “quan entrem en una companyia es negocia amb molt 

deteniment el pacte de socis, les condicions en les quals s’inverteix i d’altres molts 
aspectes. Després la companyia comença a caminar, va bé o malament i n’informa o 
no n’informa, i quan hem de plantejar una desinversió ens basem en uns pactes 

signats fa anys, amb unes pautes establertes en uns moments de mercat molt 
diferents als actuals, fet que complicarà i molt la negociació”. Torras va afegir que “el 

pacte de socis el signem i el deixem oblidat en un calaix fins quan el necessitem, i 
aleshores pot estar desfasat”. Si és possible, Torras va recomanar actualitzar-los 
periòdicament, tot i que afegeix “fer-ho, és gairebé ciència ficció”. 

 



   

 

D’entre les 4 situacions en què es produeix una desinversió, va destacar: 

• Venda amb plusvàlua: “La somiada per tots els que esteu aquí, la idònia”. Qui 

negociarà la desinversió? Com a inversors difícilment tindrem poder, haurem de 
compartir posicions amb diferents grups de socis i amb diferents valoracions 
d’entrada, els primers 3 F’s, habitualment serem de la 1ª ronda. Com a inversor 

no estarem en la 1ª línia de negociació i ens tocarà intentar influir en el CEO, 
estar a prop d’ell, ja que és qui habitualment negociarà la desinversió al ser qui 

coneix veritablement la companyia. Una altra situació es dona si s’està en un 
grup d’inversors, podent tenir aleshores més poder. 

• Venda amb minusvàlua: Matisa que hauria de ser el mateix que s’ha parlat 

anteriorment, però a la pràctica no ho és: “no és el mateix negociar un pastís 
atractiu que negociar com ens dividim la misèria”. Aquí l’inversor té molt poc 

interès, el que vol és que acabi ràpid. En algunes ocasions ens podem trobar 
amb inversors que els interessi anar ràpid per compensar pèrdues, afegint la 
importància del tema fiscal: “la persona física té 4 anys per compensar, la 

persona jurídica no té límit temporal per recuperar pèrdues, a aquesta li pot 
sortir a compte forçar ràpid la minusvàlua per compensar altres plusvàlues”.  

• Reducció de capital: És una situació més residual, però convé tenir-la també 
en compte. Estic desinvertint, amortitzo participacions a canvi d’una 
compensació pactada. Torras apunta que “el gran avantatge és que en aquest 

cas paga la societat”. Aquesta situació s’acostuma a utilitzar quan tens un soci 
puntual o fins i tot un dels fundadors amb desavinences importants que convé 

reconduir. La tributació és la mateixa, més l’ITP/OS. 

• Liquidació ordenada de la startup: Torras destaca que “he tancat moltes 
startups, però n’he liquidat molt poques”. Per què?  “Perquè per  liquidar una 

companyia, has de realitzar l’actiu per atendre el passiu i el Registre Mercantil 
no ens inscriurà una escriptura de liquidació si tinc passiu”. 

• Concurs de creditors: Lamentablement, per a Torras, “és el més habitual quan 
es tanca una startup”. Aquí afegeix un tema important amb el que s’ha trobat 
per preservar la responsabilitat de l’inversor: “amb l’opció de venda per 1€ que 

contemplen molts pactes de socis, l’inversor executa l’opció de venda i ven les 
seves participacions per 1€ a l’emprenedor i així es desvincula totalment de la 

companyia”. 

Es pot consultar la presentació a la web del CEC-EconomistesBAN-noticies-XXXVI 

Fòrum. 
 
Al Fòrum es van presentar 7 projectes, d’un alt nivell, de sectors diversificats i que 

van despertar l’interès dels assistents: 

FILMCLUB 

La primera plataforma de Vídeo a la Carta per usos educatius, que ofereix un catàleg 
de propostes que vinculen els ecosistemes educatiu i audiovisual. L’objectiu és facilitar 
a docents i alumnes propostes educatives que tenen l’audiovisual com a eix 

vertebrador. 
 

 



   

 
 

NUTRITAPE 
Fabricació i comercialització del primer pegat transdèrmic amb BCAA i vitamines per 

millorar el rendiment esportiu i recuperació muscular en atletes de resistència. La 
tecnologia és única al mercat, pròpia, patentada i validada. 
 

COONCERT 
És una plataforma de concerts sota demanda on els fans poden votar als artistes que 

els agradaria veure a la seva ciutat. Mitjançant l’eina els artistes podran programar les 
gires de forma eficient assegurant-se les ciutats i les capacitats que han de 
contemplar. 

 
BERDAC 

El primer dispensador intel·ligent de medicaments que evita omissions i errors en el 
tractament mèdic. Amb els seus sensors es pot saber si un pacient s’ha pres o no la 
medicació i mitjançant la plataforma online alertar a cuidadors de les incidències.  

 
VASQUIAT 

És la primera plataforma que ofereix reserva anticipada de col·leccions de moda de 
luxe a preus reduïts pels primers en comprar. 

DE CONNADDADES DE CONTACTE D 
PREMIUM GUEST 
Plataforma tecnològica Saas B2B enfocada a la digitalització del sector i als actors dels 

esdeveniments musicals, connectant en temps real aquests (festes de clubs, 
discoteques, festivals, concerts) amb els  revenedors (relacions públiques, promotors, 

hotels, línies aèries, agències de viatges ...), així com per vendre online. 
 
SOUNDS MARKET  

És un marketplace de compravenda d’instruments i prestació de tot tipus serveis per a 
músics i a la vegada un lloc per potenciar la comunitat de músics i la relació amb els 

actors del negoci d’instruments musicals. 
 
Es poden consultar les exposicions dels projectes a la web del CEC-EconomistesBAN-

noticies-XXXVI Fòrum. 
 

Com a cloenda es va mantenir l’habitual NETWORKING de connexió entre 
emprenedors i inversors.  

Si esteu interessats en algun dels projectes, ampliar-ne informació, contactar amb els 

emprenedors o incorporar-vos a algun dels grups de seguiment per invertir que s’han  
creat en el XXXVI Fòrum, així com ser membres del  Club Inversors EconomistesBAN, 

feu-nos-ho saber a economistesban@coleconomistes.cat  

 
Miquel Sacristán 

Director EconomistesBAN 
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