ANUNCI

La Comissió de Govern, en sessió de data 12 de novembre de 2020, ha adoptat el següent acord:

FACULTAR al Gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica per la signatura dels contractes
d'inversió i acords d'adhesió.
BASES COMPRENSIVES DELS CRITERIS I LES CONDICIONS QUE REGIRAN LA PARTICIPACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA EN ECR PER A L’IMPULS DE L’ECOSISTEMA EMPRENEDOR DE LA
CIUTAT, “BARCELONA ACCELERA” (ANNEX 1)

https://bop.diba.cat

OBRIR el termini de 10 dies hàbils per a la presentació de les manifestacions d’interès a comptar a partir del dia
següent de la publicació de les bases.

Pàg. 1-10

APROVAR les bases comprensives dels criteris i les condicions que regiran la participació de l'Ajuntament de
Barcelona en ECR per a l'impuls de l'ecosistema emprenedor de la ciutat. PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la
província de Barcelona, Gaseta municipal i web de l'Ajuntament de Barcelona.

A

APROVAR la memòria justificativa per a la participació de l’Ajuntament de Barcelona en Fons de Capital Risc per a
l’Impuls de l’Ecosistema emprenedor a la Ciutat.

Respecte al tercer eix (finançament) es proposa aportar recursos públics a Entitats de Capital Risc, que podran ser
fons de capital risc (“FCR”) o societats de capital risc (“SCR”) (conjuntament, “ECR’s”) privades per tal d’impulsar les
startups innovadores de la ciutat i preservar la competitivitat del seu ecosistema.
Per tant, mitjançant la Mesura Barcelona capital digital i emprenedora “Barcelona Accelera” l’Ajuntament de
Barcelona destinarà deu milions d’euros al finançament d’empreses de nova creació que operin en alguns sectors
econòmics que es consideren estratègics per al creixement de l’economia de la ciutat, d’acord amb l’estratègia
marcada per l’Agenda Econòmica de Barcelona 2020-2030 “Barcelona Green Deal”:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Economia digital;
Indústries creatives (el gaming, per exemple);
Economia verda;
Indústria 4.0;
Salut i bio;
Esport i sport tech;
Alimentació i food tech; i
Economia blava o economia del mar.

BASES REGULADORES

Data 17-11-2020

Aquesta estratègia de suport a l’ecosistema de startups de la ciutat, s’articula al voltant de tres eixos principals: (i)
assessorament, (ii) talent i (iii) finançament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En el marc del Centre de Coordinació de Resposta Econòmica (CECORE) impulsat per l’Ajuntament de Barcelona,
s’han definit un conjunt de mesures i nous instruments que acompanyin al sector de les startups en el camí de la
recuperació i reactivació, essent les startups motor d’innovació per al teixit productiu local, magnets d’atracció de
talent creatiu i inversions estrangera i peça clau per al posicionament de la marca de ciutat a escala global.
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ANTECEDENTS

L’objecte de les presents Bases és establir els criteris i les condicions que regeixen la inversió municipal en Entitats
de Capital Risc (ECR’s) i definir els requisits que han d’acomplir les ECR’s i les seves Gestores per tal de poder ser
seleccionades en el marc d’aquesta Call for Proposals.

1

B

1. OBJECTE

2. FINALITAT

Per tal de poder assolir aquesta finalitat, l’Ajuntament de Barcelona invertirà un total de deu milions d’euros en un
màxim de sis ECR’s que tinguin seu a Barcelona i acompleixin amb les diferents condicions i criteris definits en
aquestes Bases.

A

La finalitat de la Mesura Barcelona capital digital i emprenedora, ”Barcelona Accelera” és donar suport a les startups
de l’Àrea de Barcelona que són motor d’innovació per al teixit productiu local, magnets d’atracció de talent creatiu i
inversions estrangera i peça clau per al posicionament de la marca de ciutat a escala global.

4.1. CARACTERÍSTIQUES DE LES GESTORES:
Per tal de poder ser seleccionades en el marc de la present Call for proposals, les Gestores hauran d’acomplir els
següents requisits mínims i característiques:

Capital privat i seu: només seran elegibles les Gestores amb capital 100% de titularitat privada (no podent
haver participació pública alguna directa o indirecta) i domiciliades a la ciutat de Barcelona.

Experiència: al menys un membre de l'actual equip d’inversió (soci/director) haurà d'haver estat membre de
l'equip d'inversió d'un fons o societat de capital risc (incloent la tipologia de ECR’s o equivalents en cas de
ser en altres jurisdiccions fora de l’estat espanyol).
Aquesta exigència es limitarà al període d'inversió de l’ECR; un cop tancat el període d’inversió, al menys
un (1) membre de l’equip d‘inversió (soci/director) haurà de tenir experiència en inversions.

Compromís mínim dels gestors: s'exigirà que l'equip gestor i/o la Gestora comprometin com a mínim l’1%
del cabal total del fons o un mínim de EUR 250.000 (si la mida del fons supera els EUR 25.000.000).
Únicament es consideraran computables aquells compromisos signats per la Gestora, les persones
membres de l'equip gestor o un vehicle participat al 100% pels mateixos, no computant els compromisos
dels accionistes de la Gestora diferents a membres de l'equip gestor.

Comissió de gestió: les comissions de gestió que cobrin els Gestors hauran de respondre als següents
criteris:
o Comissió bàsica: no superior al 2,5% anual per al període d’inversió
o Comissió d’èxit: els sol·licitants presentaran en la seva proposta tècnica o pla de negoci, a més de les
comissions anteriors, la seva proposta de comissió d'èxit (carried interest) a partir de un hurdle rate o
retorn mínim del 8% anual o càlcul equivalent.

4.2. CARACTERÍSTIQUES DE LES ECR’s:
Per tal de poder ser seleccionades en el marc de la present Call for proposals, les ECR’s hauran d’acomplir els
següents requisits mínims i característiques:

Règim jurídic: tenint en compte que l’activitat d’inversió de capitals de tercers és una activitat regulada, les
entitats que podran ser objecte de la inversió de l’Ajuntament de Barcelona seran en tot cas entitats
regulades, degudament autoritzades per la CNMV conforme al règim legal vigent i, en el seu cas,
gestionades per Gestores degudament autoritzades.

Seu: la seu de l’ECR i de la Gestora hauran d’estar domiciliades a la ciutat de Barcelona.
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4. CARACTERÍSTIQUES DE LES GESTORES I ECR’s QUE PODEN PARTICIPAR EN AQUESTA CALL FOR
PROPOSALS.
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d)

Data 17-11-2020

c)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b)

Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital-risc, altres entitats d’inversió
col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d’entitats d’inversió col.lectiva de tipus tancat, i es modifica
la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió Col.lectiva.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya (article
206).
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya
(article 30)
Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona

B

a)

https://bop.diba.cat

3. MARC JURÍDIC DE REFERÈNCIA
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Origen privat dels fons: El capital de les ECR’s haurà de ser majoritàriament privat, tenint en compte la
participació pública de l’Ajuntament de Barcelona i els límits establerts en quant a no actuar com a inversor
principal ni superar el llindar del 10% de participació en cada ECR.
En cas de participació en el fons d’altres institucions, societats o organismes públics, la suma d’aquesta
participació i la de l’Ajuntament no pot ser superior al 50% de les participacions en què es divideixi l’ECR,
sense que, en cap cas, l’Ajuntament pugui superar el límit màxim d’inversió establert en aquesta memòria
(és a dir, 10%).
Compromisos existents: en el moment de la presentació d’informació per la manifestació d’interès, les
ECR’s hauran de disposar de capital privat compromès equivalents al 20% de l’objectiu o mida previst, o un
import mínim de 5 milions d’euros:
o No es consideraran compromisos vàlids les aportacions de cartera ni altres aportacions no
dineràries.
o El compromís de la Gestora i / o l'equip gestor serà considerat com a vàlid i es tindrà en compte.
o Els compromisos d'inversió han de:

(i) ser totalment independents a l'equip gestor i entre ells, i

(ii) no estar lligats accionarialment a la Gestora.
Política geogràfica i sectorial d’inversió de les ECR’s: L’ECR es compromet a invertir al menys x3
l’import compromès per l’Ajuntament de Barcelona en empreses amb seu a l’àrea metropolitana de
Barcelona i que formin part d’alguns dels sectors estratègic esmenats al principi d’aquestes Bases. En
aquest sentit, es considerarà la seu fiscal i operativa a efecte de determinar si es troben en l’àrea
metropolitana de Barcelona (i.e. excloent aquelles que tinguin mera activitat de holding si la seva seu
operativa principal no es troba localitzada a l’àrea metropolitana de Barcelona i aquelles que tinguin seu
fiscal en un altre territori). Tanmateix, es contemplarà incloure aquelles empreses que no compleixin
aquests criteris però que acreditin que el destí de la inversió rebuda es materialitzarà a l’àrea metropolitana
de Barcelona.
Política de gènere: L’ECR es compromet a invertir al menys l’aportació municipal, x1, en empreses que
acompleixin la política geogràfica i sectorial d’inversió de l’anterior punt i que hi figuri una dona en l’equip
fundador de la companyia invertida, incloent en aquest punt les dones que figurin en l’alta direcció de la
companyia amb opcions a l’accionariat.
Instruments financers: ECR’s amb estratègia d’inversió mitjançant capital, deute convertible en capital,
instruments de capital similars o anàlegs (warrants i similars) o instruments de quasi-capital, en línia amb
els criteris de la CNMV per a les ECR’s. A efectes de còmput x3, només es tindran en compte les inversions
realitzades en concepte de capital (no es tindran en compte en aquesta ràtio les operacions de secundari,
ni tampoc la concessió de mera deute per a l’empresa target).
Mida d’empreses target: A efectes del còmput x3, només es tindran en compte les inversions dirigides a
empreses target que compleixin les condiciones per ser considerades petita i mitjana empresa (PIME),
incloses les microempreses, d’acord amb la definició de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió (DO
L 124 de 20.5.2003, p. 36) amb alt potencial de creixement en fase inicial.
Destí de la inversió: els compromisos d’inversió adquirits per les ECR’s en empreses target amb
anterioritat a l’entrada de l’Ajuntament de Barcelona no computaran en el càlcul del rati x3.
Sectors exclosos: inclusió a la documentació legal de l’ECR una prohibició expressa de realitzar
inversions, directes o indirectes, en empreses l'activitat de les quals estigui relacionada amb:
o activitats il·legals;
o activitats de producció o comerç amb activitats de tabac o begudes destil·lades;
o producció o comerç d’armament i/o municions;
o casinos i activitats d’apostes;
o activitats en el sector IT específicament adreçades a
qualssevol dels sectors exclosos,
la pornografia,
a facilitar l’accés o la descàrrega il·legal electrònica de dades
el desenvolupament i / o execució de projectes el resultat limiti els drets individuals de les
persones o violi els drets humans
el desenvolupament i / o execució de projectes que perjudiquin el medi ambient o siguin
socialment inadequats; (viii) projectes ètica o moralment controvertits.

B
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4.3. MILLORA DELS CRITERIS MÍNIMS EXIGITS PER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA



Millora 4: Millora en les comissions de gestió en període d’inversió
o Les Gestores podran acreditar comissions per sota del màxim exigit en les bases (2,5%)



Millora 5: Millora en el criteri de compromís assolit sobre volum objectiu del Fons
o Les Gestores podran acreditar un compromís d’inversió superior al percentatge mínim demanat en
aquestes Bases (20% del tamany objectiu del fons).

5. CONDICIONS PER A LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA EN ECR’s
Per tal de poder ser seleccionades en el marc de la present Call for proposals, les Gestores s’hauran de
comprometre a acceptar: les següents condicions bàsiques que s’inclouran a les cartes de compromís, als
contractes d’inversió i/o les side letters, amb les adaptacions oportunes. La presentació de la Manifestació d’interès
per part d’una Gestora en el marc de la present Call for proposals suposarà, automàticament, l’acceptació
d’aquestes condicions. La eficàcia dels compromisos aprovats quedaran subjectes a les següents condicions:






Condicions bàsiques:
(i) que es realitzi la signatura dels acords/contractes per formalitzar la inversió municipal en un màxim de 6
mesos des de la data de la resolució del procés de selecció; i
(ii) que els compromisos formalitzats mitjançant els acords/contractes no siguin inferiors en import a
aquells presentats com a compromisos ferms en la documentació inclosa en la Call for Proposals
(iii) que l'Ajuntament de Barcelona hagi pogut verificar que els documents de l'ECR seleccionat (i.e.:
reglament de gestió o estatuts, segons sigui el cas), implementen correctament els termes i condicions
pactats amb l'Ajuntament de Barcelona.
Capital calls: Els seleccionats hauran d'emetre les sol·licituds de desemborsament i distribucions seguint
un format que es detallarà en cada contracte d’inversió en les ECR’s seleccionades (o side letter). El
període entre el capital call i la data efectiva de desemborsament no podrà ser inferior a 45 dies.
L’Ajuntament de Barcelona pot assumir com a màxim els tipus d’interès de demora fixats per la Llei de
Pressupostos de l’Estat anualment en cas de retràs en el compromís de desemborsament.
Dret de representació i participació: la participació de l’Ajuntament de Barcelona en els òrgans de
representació de les ERCs (Advisory Board, comitè assessor o similars) de l'ECR es definirà en cada
contracte d’inversió en les ECR’s seleccionades.
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Millora 3: Millora en el criteri de l’experiència equip gestor: Experiència en desinversions totals i parcials
amb retorn positiu sobre el capital invertit
o Les Gestores podran acreditar l’experiència dels seus Equips indicant el nombre d’empreses
desinvertides pels Gestors a través de vehicles regulats per la CNMV, amb retorn positiu. (incloent
la tipologia de ECR’s o equivalents en cas de ser en altres jurisdiccions fora de l’estat espanyol)
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Millora 2: Millora en el criteri de l’experiència equip gestor: Empreses participades que hagin tingut rondes
posteriors superiors a 1 milió d’euros
o Les Gestores podran acreditar l’experiència dels seus Equips indicant el número de companyies
que, en fases successives a la inversió realitzada pels Gestors en el marc de vehicles regulats per
la CNMV, hagin tingut rondes superiors al Milió d’euros, (incloent la tipologia de ECR’s o
equivalents en cas de ser en altres jurisdiccions fora de l’estat espanyol)

Data 17-11-2020



Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Millora 1: Millora del criteri del multiplicador x3 de destí de la inversió a pimes dels sectors estratègics de
l’àrea metropolitana de Barcelona a través de noves inversions:
o Les Gestores podran proposar un multiplicador superior al x3 fixat per l’Ajuntament de Barcelona
com a condició mínima per a invertir en una ECR, per tal d’augmentar l’impacte de les futures
operacions a l’Àrea de Barcelona i als Sectors estratègics.

B
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Les Gestores que participin en la present Call for proposals podran proposar Millores respecte als requisits i criteris
mínims detallats en aquestes Bases per tal de permetre l’avaluació i ordenació de les propostes.
Les millores faran referència als següents aspectes:





6. ALTRES CARACTERÍSTIQUES I CRITERIS DE LA INVERSIÓ MUNICIPAL






Durada de la inversió: El període de vida dels Fons serà de 10 anys, amb possibilitat de pròrroga de 2
anys (conforme als termes de la ECR i de conformitat amb el règim legal vigent).
El període màxim de desemborsament de l’Ajuntament de Barcelona serà fins el 31 de desembre del 2024
En el cas en que part de les inversions no es realitzi fins el 31 de desembre del 2024, el compromís
d’inversió de l’Ajuntament de Barcelona restant (no desemborsat) quedarà sense efecte, a menys que la
ECR pugui facilitar instruments de custòdia (i.e.: compte escrow on dipositar els compromisos no
desemborsats per l’Ajuntament de Barcelona a aquesta data).
Volum o mida de l’ECR: limitació de la participació de l’Ajuntament de Barcelona sobre la total mida de
l’ECR, establint per una banda un percentatge màxim del 10% que no es podrà superar i per altre banda un
criteri pel qual l’Ajuntament de Barcelona no podrà ser el soci o partícip principal (no main investor).
Tiquet mínim: La inversió mínima que farà l’Ajuntament de Barcelona serà de EUR 1.000.000 en cada
ECR.

7. PRESSUPOST MUNICIPAL DESTINAT A AQUESTA MESURA I CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ
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Dret d'informació: l’Ajuntament de Barcelona tindrà, addicionalment als drets d’informació que reconeix la
llei, en el seu cas, als següents drets d’informació
o Les Gestores hauran d'emetre informes trimestrals de l’ECR seguint un format definit en el termini
de 45 dies naturals a comptar de la data de finalització del trimestre. L'última setmana de cada
trimestre natural hauran de remetre una estimació de desemborsaments/reemborsaments per al
trimestre següent.
o Les Gestores hauran de remetre amb caràcter anual l'informe d'auditoria i comptes anuals de
l'ECR en el termini màxim de 6 mesos a comptar de la data de tancament de l'exercici a què es
refereixen els mateixos.
Nació més afavorida ("MFN"): es facilitarà a l’Ajuntament de Barcelona tota la documentació relativa a les
side letters o acords individuals que subscrigui la Gestora o l’ECR amb qualsevol dels partícips o socis de
l’ECR. Així mateix, es garanteix a l’Ajuntament de Barcelona el dret a rebre tots els beneficis que preveu
qualsevol side letter o acord individual, subscrit per la societat gestora o l’ECR amb qualsevol dels partícips
o socis de l’ECR. A aquests efectes, no es formalitzaran acords individuals amb partícips que no siguin per
escrit.
Principi pari passu: els termes i condicions per a la inversió a l’ECR, han de ser iguals per a tots els
partícips o socis.
Publicitat: Els Gestors hauran d'incloure en la plana web de la seva titularitat, en un lloc visible, el logotip
de l’Ajuntament de Barcelona., amb un enllaç a la pàgina Web, així com aquells lemes, logotips i emblemes
que s'estableixin entre les parts en el butlletí de subscripció o l’acord d’inversió.
A més, hauran de complir amb l'obligació d'informació les entitats participades per l’ECR, incloent aquesta
informació en la documentació contractual corresponent que es formalitzi amb les empreses target i/o en
cartes annexes a aquesta. Així mateix, es comprometran els millors esforços per incloure aquesta
informació en qualssevol nota de premsa que s’emeti o en entrevistes o mencions en mitjans de
comunicació.
Penalitzacions: En cada contracte d’inversió en les ECR’s seleccionades es detallaran clàusules de
penalització que faran referència a diferents supòsits com ara:
(i) si transcorregut el període de vida del fons els gestors no han complert amb el compromís d'inversió x3 a
empreses target de Barcelona; o el x1 de la política de gènere en les empreses target de Barcelona.
(ii) si no s'aconsegueix realitzar en el termini acordat un tancament de al menys l’import mínim establert en
la mida objectiu del ECR;
(iii) si els compromisos d'inversió resulten ser inferiors als presentats com a ferms;
(iv) si els gestors no remeten els informes a què està obligat;
(v) incompliment del mecanisme de custòdia a partir del 31 de desembre del 2024;
(vi) qualsevol altre incompliment de les condicions pactades amb l'Ajuntament de Barcelona.
Dret de disposició: dret de disposar de l’interès en les ECR’s (individualment considerades) si la inversió
de la ECR en qüestió en una companyia de cartera o qualsevol altra activitat relacionada amb la inversió
podria conduir, sota una avaluació raonable i prou justificada, a un risc reputacional per a l’Ajuntament de
Barcelona i, en particular, en cas d’incompliment irremeiable de l’estratègia d’inversió.
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Criteri 1: Criteri del multiplicador x3 de destí de la inversió a pimes dels sectors estratègics de l’àrea
metropolitana de Barcelona a través de noves inversions.
Multiplicador
Punts
x3
1
x3,5
2
x4
3
x4,5
4
X5 o més
5
Criteri 2: Criteri de l’experiència equip gestor: Empreses participades que hagin tingut rondes
posteriors superiors a 1 milió d’euros
Número empreses
Punts
0
1
1-2
2
3-4
3
5-6
4
7 o més
5
Criteri 3: Criteri de l’experiència equip gestor: Experiència en desinversions totals i parcials amb
retorn positiu sobre el capital invertit.
Número empreses
Punts
0
1
Fins a 5MM€ exclòs
2
Entre 5MM€ i 10MM€ exclòs
3
Entre 10MM€ i 15MM€ exclòs
4
Igual o superior a 15MM€
5
Criteri 4: Criteri Comissió de Gestió en el període d’inversió
Comissions de Gestió
Punts
2,5%
1
Major de 2,25% i fins a 2,5% (exclòs)
2
Major del 2% i fins a 2,25%
3
Major del 1,75% i fins a 2%
4
Igual o menor a 1,75%
5

Criteri 5: Criteri de compromís assolit sobre volum objectiu del Fons
Compromís assolit
Punts
20%
1
Major de 20% i fins a 25% exclòs
2
Entre 25% i 35% exclòs
3
Entre 35% i 50% exclòs
4
Igual o major de 50%
5
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8. CRITERIS DE PUNTUACIÓ PER L’ORDENACIÓ DE LES PROPOSTES
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L’ordenació de les propostes es realitzarà d’acord amb els següents criteris:
o S’assignarà un ticket de 1.000.000 euros a les 6 propostes que obtinguin les millors puntuacions,
d’acord amb els criteris detallats a les taules “Criteris de puntuació” del següent apartat.
o La ECR amb major puntuació rebrà 2 milions d’euros addicionals.
o Les 2 següents amb major puntuació rebran 1 milions d’euros addicional cadascuna.
o En cas d’empat en la puntuació, les ECR s’ordenaran per capital privat compromès (excloent
aportacions públiques, FEI, etc)

Data 17-11-2020



Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona limitarà la seva participació a un màxim de sis ECR’s, d’acord amb la següent
distribució:
o 1 ECR’s rebrà una inversió de 3 milions d’euros, i
o 2 ECR’s rebran una inversió de 2 milions d’euros cadascuna
o 3 altres ECR’s rebran una inversió de 1milió d’euros cadascuna

B
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El pressupost total destinat a aquesta Mesura és de deu milions d’Euros.
El criteri de distribució del pressupost municipal entre les ECR’s seleccionades serà el següent:

9. PROCEDIMENT PER A LA PRESENTACIÓ DE LES MANIFESTACIONS D’INTERÈS: TERMINIS I FORMA

10. CALENDARI
i.

Una vegada aprovada per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona la corresponent ordenació
de les propostes i distribució dels fons, es notificarà l'aprovació preliminar de la inversió als seleccionats.

ii.

Els seleccionats hauran d’acomplir amb les formalitats establertes en les bases de la convocatòria per a
aquesta fase del procés de selecció i, en particular, hauran de sotmetre's als processos de verificació que, a
criteri de l’Ajuntament de Barcelona resultin necessaris o convenients.

iii.

És disposarà d'un màxim de 6 mesos, des de la notificació de l’aprovació, per a la formalització dels
acords/contractes i addicionalment, en cas que resulti necessari o convenient, a criteri de l'Ajuntament de
Barcelona, la Gestora haurà de modificar prèviament el reglament del FCR o acord de funcionament o
estatuts de la SCR, a satisfacció de l'Ajuntament de Barcelona, perquè el seu contingut sigui consistent
amb les bases de la convocatòria

iv.

El compromís d'inversió es formalitzarà amb cadascun dels seleccionats que haguessin superat
satisfactòriament els processos de verificació mitjançant la signatura de l'acord de subscripció, contracte
d’inversió o carta d'adhesió al l'ECR, així com el side letter proposat.

v.

Una vegada subscrits els referits documents, l'Ajuntament de Barcelona podrà ser requerit per a formalitzar
el desemborsament corresponent al primer tancament conforme a les bases de la convocatòria, adquirint la
plena condició de partícip o accionista del ECR i incorporant-se com a tal a l'activitat d'aquest.

11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN LA CALL FOR PROPOSALS
Totes les gestores que participin en la present Call for proposals hauran de presentar la següent documentació, , en
el moment de la sol·licitud:
Formulari de sol·licitud d’adhesió a la Manifestació d’Interès (ANNEX 1)
Documentació relativa a la ECR en el cas d’estar ja constituïda:
a) La denominació del ECR
b) L’objecte, circumscrit exclusivament a les activitats dels articles 9 i 10 Llei 22/2014
c)
Patrimoni o capital del ECR en el moment de la seva constitució i en l’actualitat
d) Nom i domicili de la societat gestora
e) Reglament de gestió o estatuts i en el seu cas Acord Operatius de la ECR
f)
Futlletó informatiu de la ECR comunicat a la CNMV
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La resolució de selecció posarà fi a la via administrativa, i contra la qual els interessats podran interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Data 17-11-2020

Les resolució de selecció sera notificada a les entitats que hagin presentat manifestació d’interès i publicada en la
web de l’Ajuntament de Barcelona en la forma establerta a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En el supòsit de que els interessats no hagin presentat els document con s’indica a les bases se’l requerirà
mitjançant correu electrònic per tal de que en un termini de 10 dies hàbils esmeni les deficiències detectades o
acompanyi la documentació preceptiva, amb advertiment de desistiment en el supòsit de no atendre el requeriment,
d’acord amb el que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

B

El termini per a la presentació de les Manifestacions d’interès serà de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia
següent a la publicació de les bases al BOPB.

A

Les Manifestacions d’interès de les Gestores que vulguin participar en aquesta Mesura hauran d’enviar el formulari
de sol·licitud contingut a l’ANNEX 1 d’aquestes Bases al correu electrònic ecr@barcelonactiva.cat, juntament amb la
documentació indicada en el punt 11 d’aquestes Bases. La signatura de la Manifestació d’interès suposarà
l’acceptació de les Bases

Criteri 3: Criteri de l’experiència equip gestor: Experiència en desinversions totals i parcials amb retorn
positiu sobre el capital invertit
o Informació complerta del nombre d’empreses desinvertides amb retorn positiu, dates de les
inversions i desinversions, i múltiples sobre el capital invertit.



Criteri 4: Criteri de Comissions de Gestió
o Documentació acreditativa de les comissions de gestió aplicades en el període d’inversió.



Criteri 5: Criteri de compromís assolit sobre volum objectiu del Fons
o Cartes de compromís d’inversió signades per cadascun dels inversors. Seran vàlids els
compromisos signats en els que figuri la vigència dels mateixos.

A
https://bop.diba.cat



Pàg. 8-10

Criteri 2: Criteri de l’experiència equip gestor: Empreses participades que hagin tingut rondes posteriors
superiors a 1 milió d’euros
o Informació del nombre d’empreses, rondes de finançament posteriors amb informació de la data,
inversor, i valoració pre-money de l’empresa

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



CVE 2020033139

De manera addicional, l’Ajuntament de Barcelona podrà sol·licitar a les Gestores la documentació que estimi
oportuna per l’acreditació de l’autenticitat de la informació continguda en les propostes rebudes, com per exemple, la
següent documentació:

Data 17-11-2020

Proposta de contracte de participació o adhesió en la ECR en el cas d’estar ja constituïda
Documentació relativa al valor de la participació proposada en relació al patrimoni de la ECR, d’acord amb els
criteris de valoració establerts pel Ministeri d’Economia en el cas d’estar ja constituïda
Documentació relativa a la política d’inversió geogràfica i sectorial (per exemple Executive Summary, Investor
Deck...)
Documentació relativa a la societat gestora:
a) Autorització de l’entitat per actuar com a societat gestora d’acord amb la Llei 22/2014 (autorització CNMV)
b) Escriptura de constitució de la societat gestora, en la qual hi constin els estatuts de la societat
c)
Informació sobre la identitat dels socis o membres de l’entitat gestora, així com dels òrgans d’administració i
direcció de la societat gestora
d) Acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil
e) Acreditació de la inscripció en el registre administratiu de la CNMV
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SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA MANIFESTACIÓ D’INTERES DE LA MESURA BARCELONA CIUTAT DIGITAL I
EMPRENEDORA “BARCELONA ACCELERA”
(D’acord amb les bases aprovades en Comissió de Govern el 12 de novembre del 2020)
1. Dades identificatives

https://bop.diba.cat

A

IDENTIFICACIÓ DE LA GESTORA
Nom de la Societat
Adreça
Forma legal
NIF
Autorització CNMV
Nom i cognom de la persona de contacte
Càrrec
Dades de contacte (Telèfon, email)

Pàg. 9-10

IDENTIFICACIÓ DE LA ECR
Nom de la Societat
Adreça
Forma legal
NIF
Autorització CNMV

Característiques de la ECR
(Punt 4.2. Bases)

Altres condicions
(Punt 5 Bases)

Capital 100 % privat i seu a Barcelona
Experiència Equip inversor
Compromís mínim Equip Gestor o Gestora (1% cabal total o 250.000€)
Comissió bàsica de gestió en el període d’inversió: màxim 2,5% anual.
Comissió d’èxit o variable: Hurdle rate mínim 8%
Origen privat dels fons (públic <50%)
Compromisos existents provinents de capital privat (mínim 20% de
l’objectiu previst o 5 milions d’Euros)
Política d’inversió “geogràfica” a efectes del còmput del x3: inversió a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Política d’inversió “sectorial” a efectes del còmput del x3: sectors
estratègics
Política d’inversió “instruments financers” a efectes del còmput del x3:
aportacions a capital
Política d’inversió “empreses target” a efectes del còmput del x3: Pimes
Política d’inversió “destí de la inversió” a efectes del còmput del x3: no
compromisos ja existents, només noves inversions en transaccions de
mercat primari
Política de gènere
Sectors exclosos
Condicions bàsiques
Capital Calls
Dret de representació i participació
Dret d’informació
Principi Nació més afavorida
Principi pari passu
Publicitat
Penalitzacions
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Data 17-11-2020

Característiques de la Gestora
(Punt 4.1 Bases)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DECLARA, que, en el moment de la presentació inicial del participant, accepta les Bases de la convocatòria, i
acompleix i accepta els següents criteris d’elegibilitat descrits en les Bases aprovades en Comissió de Govern el dia
12 de de novembre de 2020.

B

En/na ___________________ amb DNI __________, en representació de ___________ amb número de CIF
________, i d’acord amb els requisits i bases de la convocatòria de la manifestació d’interès per la selecció d’ECR
per la gestió del fons disponible en el marc de la Mesura Barcelona ciutat digital i Emprenedora,” Barcelona
Accelera”

CVE 2020033139

2. Declaració del sol·licitant

Dret de disposició
DECLARA, al mateix temps, que acredita les següents millores a efecte dels criteris de puntuació i es posa a
disposició de l’Ajuntament de Barcelona per tal de demostrar l’autenticitat de les dades declarades en aquesta
sol·licitud, a través de la documentació que disposa en el seu poder.

Aquesta sol·licitud cal signar-la amb certificat digital i enviar-la conjuntament amb la documentació exigida en el Punt
11 de les Bases a la següent a l’adreça: ecr@barcelonactiva.cat . Podeu trobar el formulari i les bases a
http://www.barcelonactiva.cat/capitalrisc

Data 17-11-2020

D’acord amb l’establert a l’acord adoptat per la Comissió de Govern en data 12 de novembre de 2020 s’obre un
període de 10 dies hàbils per a la presentació de les manifestacions d’interès a comptar a partir del dia següent de la
publicació de les bases.

Pàg. 10-10

https://bop.diba.cat

A

Millora proposada per la Gestora

CVE 2020033139

Tipologia Millora (Punt 4.3 Bases)
Criteri 1: Millora del criteri del multiplicador x3
de destí de la inversió a pimes dels sectors
estratègics de l’àrea metropolitana de
Barcelona a través de noves inversions
Criteri 2: Millora en el criteri de l’experiència
equip gestor: Empreses participades que
hagin tingut rondes posteriors superiors a 1
milió d’euros
Criteri 3: Millora en el criteri de l’experiència
equip gestor: Experiència en desinversions
totals i parcials amb retorn positiu sobre el
capital invertit
Criteri 4: Millora en la Comissió Bàsica de
Gestió en període d’inversió
Criteri 5: Millora en el criteri de compromís
assolit sobre volum objectiu del Fons

Barcelona, 12 de novembre de 2020
Beatriz Julve Suero

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Secretaria delegada
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