
      

 
8005 - Mecanismes de finançament: públic i privat 

 
 
Tipus d'assignatura 

Titulació: Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació   
Curs: Primer 
Trimestre: Segon 
Crèdits ECTS: 4 
Coordinador de l'assignatura: Dr Giovanni Giusti 
Professorat teoria: Dra. Miriam Runner i Dr. Giovanni Giusti 
Professorat de seminaris: Ramón Morera i Rosendo Garganta 
Idioma d’impartició: Anglès / Castellà 

1.- Objectius 

Objectius generals 
d'aprenentatge de 
l'assignatura 

L'objectiu de l'assignatura és dotar els participants 
de les eines necessàries per decidir si un projecte 
és viable i econòmicament rendible, així com 
proporcionar a l'estudiant els coneixements 
suficients per supervisar correctament el 
finançament d'una empresa. L'estudiant també 
aprendrà els millors mètodes per finançar la seva 
pròpia empresa. 

2.- Competències 
 
2.1.- Competències bàsiques 

• CB2.- Que els estudiants sàpiguen aplicar els 
coneixements adquirits i la seva capacitat de 
resolució de problemes en entorns nous o poc 
coneguts en contextos més amplis (o 
multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea 
d'estudi 

• CB4.- Que els estudiants sàpiguen comunicar 
les seves conclusions i els últims coneixements 
i raons que els sustenten a audiències 
especialitzades i no especialitzades d'una 
manera clara i inequívoca 

• CB5.- Que els estudiants tinguin les habilitats 
d'aprenentatge que els permetin continuar 
estudiant d'una manera que serà en gran part 
autodirigida o autònoma 



      

 
2.2.- Competències 
transversals 

• CT1.- Comunicar en anglès idees i projectes 
empresarials de manera efectiva, clara, 
aplicant capacitat de síntesi  

• CT3.- Reconèixer la diversitat de punts de 
vista, entendre la multiculturalitat i poder donar 
a conèixer les opinions en compliment 
d'opinions divergents 

• TC4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les 
desigualtats de gènere per dissenyar solucions 

 
2.3.- Competències 
específiques 

• CE3.- Aplicar intel·ligència competitiva per 
detectar signes de canvi, analitzar tendències, 
reaccions i estratègies dels competidors 
actuals i/o potencials 

• CE4.- Dissenyar i implementar amb èxit 
projectes i plans de gestió d'R+D i innovació a 
nivell empresarial 

• CE5.- Saber reconèixer i utilitzar tots els 
recursos financers disponibles, públics i privats, 
a disposició dels emprenedors  

• CE6.- Utilitzar sistemes avançats d'informació 
financera per donar suport a la presa de 
decisions empresarials 

• CE7.- Saber aplicar i adaptar la tecnologia per 
a la creació de projectes emprenedors. 

3.- Metodologia de treball 
 
Sessions teòriques • Classe magistral: Sessions de classe 

d'exposició basades en l'explicació del 
professor en què assisteixen tots els alumnes 
matriculats en l'assignatura 

• Presentacions: Formats multimèdia que 
admeten classes presencials 

 
Aprenentatge orientat • Seminaris: Format presencial en grups de 

treball reduïts. Es tracta de sessions vinculades 
a les sessions presencials de l'assignatura que 
permeten oferir una perspectiva pràctica de 
l'assignatura i en què la participació dels 
estudiants és clau 

• Casos d'estudi : Dinàmica que parteix de 
l'estudi d'un cas que serveixi per contextualitzar 
l'alumne en una situació particular, el professor 



      

pot proposar diferents activitats, tant a nivell 
individual com en grup, entre els seus alumnes 

 
Autoaprenentatge • Tutoria no presencial: per a la qual l'estudiant 

disposarà de recursos telemàtics com el correu 
electrònic i els recursos intranet d'ESCSET 

4.- Avaluació de l´assignatura 

Sistema d'avaluació: 

El SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula - 10% 

El SE2.  Llocs de treball individuals - 20% 

El SE3. Treball final: Pacte de Socis - 70% 

5.- Continguts de l´assignatura 
 
1. Classificació  d'inici: conceptes bàsics 

1.1. Mètodes de valoració: Mètodes estàtics i dinàmics 
1.2. Casos pràctics: valoració d'empreses 
1.3. Métodos de valoración de startup: Berkus, Scorecard, VC, comparables y 

Discounted Cash Flow 
1.4. Casos pràctics: valoració d'startups 

 
2. Finançament públic i privat 

2.1. Finançament públic (préstec participatiu, conveni europeu,etc. ) 
2.2. Finançament privat 
2.3. Crowdfunding, Business Angels, capital risc, etc. 
2.4. Capital 
2.5. Procés d'inversió de capital risc (ampliació de capital, prima d'emissió,etc. ) 
2.6. Bretxa de gènere en el finançament privat 

 
3. El procés d'inversió 

3.1. Anàlisi i valoració de projectes d'inversió 
3.1.1. Què s'entén per inversió 
3.1.2. Càlcul de la rendibilitat d'una inversió: VAN, TIR i devolució 
3.1.3. Fases per analitzar un projecte d'inversió 
3.1.4. Despeses enfonsades i altres consideracions sobre les despeses a 

cobrar 
3.1.5. Rendibilitat de la inversió 

3.2. Negociació amb inversors 
 

4. Casos de finançament de startups 
4.1. Permanència de la inversió en la startup 
4.2. Les principals operacions d'inversió a Espanya i Europa 

 
 

5. El pacte de socis 



      

5.1. Visió Social 
5.2. Visió Econòmica 
5.3. Enfocament legal 
5.4. Construir el propi acord d’accionistes 
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