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1. Introducció

L'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, d’ara endavant APGCC, és
una associació sense ànim de lucre que va ser creada el 1993 per esdevenir el punt de
trobada i reflexió dels professionals de la gestió cultural.

Entre els seus objectius principals en destaquen promoure el debat i la reflexió sobre temes
d'interès col·lectiu en el camp de les polítiques i de la gestió cultural a Catalunya i
aconseguir una major professionalització del nostre perfil professional a través de la
creació de projectes i programes que afavoreixin la professionalització i el reconeixement
del nostre perfil en la realitat cultural.

Informació legal de l’APGCC:
Nom: Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya
Registre d’entitat: 14486
CIF: G60291408
Adreça: Carrer Montalegre, 7 08001 Barcelona

2. Preàmbul

L’APGCC, dins el marc de la seva àrea de treball relacionada amb l’acompanyament i el
desenvolupament professional, llença la primera edició de l’Acceleradora de Projectes
Culturals (APC) per afavorir la professionalització i la innovació dels projectes del sector
cultural.

Tota la informació del programa així com les bases reguladores, es poden consultar al web
de l'entitat: www.gestiocultural.org.

Aquestes bases legals resumeixen les principals característiques del programa
d'acceleració, que començarà el mes de febrer de 2023.

El període de convocatòria per accedir a la inscripció del projecte estarà obert fins al 22
de gener de 2023.

3. Objecte de la convocatòria

L’objectiu fundacional de l’acceleradora de l’APGCC és el d'acompanyar de forma integral i
experta les etapes crítiques del procés de creació d’empreses emergents, amb l’objecte
d’incentivar i oferir un espai de formació i acompanyament per a professionals de la cultura
que vulguin impulsar un projecte cultural innovador i transformador.

Es busquen projectes que generin un alt impacte social positiu, sostenible i escalable per
accelerar junts el seu creixement, amb focus en el sector cultural.
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El programa està dissenyat per proporcionar als i les participants els coneixements i les
eines perquè els seus projectes i les seves organitzacions esdevinguin exitoses i resilients.

En definitiva, l’acceleradora cultural neix amb la funció de ser un nou espai per possibilitar
la innovació dins del sector, un lloc on fer créixer projectes amb capacitat d’esdevenir
projectes sòlids i amb capacitat de creixement.

4. Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries del programa d’acceleració les persones físiques o jurídiques,
incloses les societats civils, les associacions o cooperatives amb o sense ànim de lucre, a
condició que estiguin legalment constituïdes, donades d’alta en el registre corresponent i al
corrent de les seves obligacions tributàries.

Tindran preferència per sumar-se al projecte d’acceleració els projectes que estiguin
legalment constituïts, però l’APGCC es reserva el dret d’escollir un projecte que encara no
tingui forma jurídica, sempre que es formalitzi el compromís per part de la persona
beneficiària de constituir-se legalment en un període màxim de tres mesos des de la data
que s’inicia el programa.

La convocatòria d’acceleració està destinada a projectes vinculats al sector cultural, a
excepció feta dels projectes que operin als àmbits de la producció de videojocs i la
producció cinematogràfica.

5. Requisits

Els projectes hauran de complir amb els següents requisits:

● Els projectes han d’estar legalment constituïts com empresa, associació o
cooperativa amb ànim o sense de lucre i estar al corrent de totes les seves
obligacions fiscals i laborals. També es podran presentar projectes liderats per
persones físiques, sempre que estiguin donades d’alta com a professionals
autònomes o formalitzin l’acord d’estar-ho en els tres mesos següents a iniciar el
programa.

● Proposta de valor innovadora.
● Equip compromès amb el projecte.
● Projecte en fase anterior a entrada en mercat.
● En el cas de ser escollit el projecte, haurà de participar activament, com a mínim, un

dels membres fundadors de l’entitat jurídica.
● Disposar d'una oportunitat de negoci i un MVP (Producte Mínim Viable) d'un

producte o servei desenvolupat.
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● Tenir almenys una persona de l'equip de gestió dedicada a temps complet al
projecte.

● No participar en cap altre programa d'acceleració. La participació en altres
programes d'acceleració no exclourà de la convocatòria els projectes presentats,
però es donarà preferència a les empreses que puguin dedicar el temps necessari
per aprofitar el programa d’acompanyament que oferim. Participació de l’equip
promotor a les sessions d’acceleració.

6. Quantia

El cost del programa està valorat en 1.800,00 € i està subvencionada en un 90 % en el cas
de persones associades a l’APGCC i en un 70 % en el cas de persones no associades a
l’APGCC.

● Els projectes seleccionats hauran d’assumir un cost de 540,00 € per participar en el
programa d'acceleració per persones no associades a l'APGCC.

● En el cas que alguna de les persones fundadores del projecte sigui persona
associada a l’APGCC amb una antiguitat prèvia a la presentació de la candidatura
de mínim dos anys, el cost del programa serà de 180,00 €.

A manera de compromís amb l’acceleradora, els projectes subvencionats hauran d’abonar
una quantitat de 200,00 € prèvia a l’inici del programa, que els serà retornada en el cas de
finalitzar el programa d'acceleració en els terminis i condicions pactades.

El preu del programa inclou l’acompanyament professional d’un mentor/a en les fases de
creixement del projecte, la participació en totes les trobades amb les mentories assignades
i l’accés als programes formatius que se’n deriven.

7. Admissió de les sol·licituds

La convocatòria per la recepció de projectes estarà oberta des del dia 19 de desembre del
2022 fins al dia 22 de gener, ambdós inclosos.

El registre de candidatures es realitzarà mitjançant registre electrònic disponible al web
www.gestiocultural.org. Les inscripcions rebudes per altres mitjans, no seran tingudes en
compte en el procés de selecció.

En la presentació de la candidatura, s'haurà d’adjuntar un document que defensi el projecte
seguint un guió mitjançant el qual es detalli el pla de negoci, el Producte Mínim Viable, la
innovació del projecte, l’impacte social i el compromís i la trajectòria de l’equip promotor.

En el cas que el projecte sigui seleccionat, es procedirà a sol·licitar la documentació que
acrediti la inscripció de les entitats jurídiques al registre corresponent, així com els
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certificats oficials que demostrin estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.

Abans de començar el programa, es farà signar un acord de compromís de participació en
els projectes seleccionats.

Tota la documentació s’haurà de lliurar en un màxim de 10 dies naturals. Si en aquest
termini la persona sol·licitant no ha presentat la documentació i/o l’esmena del formulari
requerida, es considerarà que ha desistit de la seva petició.

És responsabilitat del candidat/a incloure tota la informació necessària i requerida en el
procés d’admissió de candidatures així com el compromís d’assegurar la veracitat de les
dades proporcionades. L’APGCC es reserva el dret de demanar informació complementària
sobre algun punt del projecte en el cas que ho consideri necessari  per avaluar la proposta.

8. Criteris de valoració

De les propostes rebudes, se seleccionaran les més innovadores i transformadores, que
responguin, amb major grau, als requisits de les bases de convocatòria.

Les sol·licituds es valoren d'acord amb els criteris i puntuació següents:

Valoració de la trajectòria de l’equip sol·licitant: fins a un màxim de 4 punts
A. Valoració de la solvència tècnica i organitzativa de l'empresa sol·licitant. Fins a un

màxim d'1 punt.
B. Valoració de la trajectòria curricular professional i compromís dels integrants de

l'equip humà de l'empresa sol·licitant que participa en el projecte. Fins a un màxim
d'1 punt.

C. Maduresa del projecte. Fins a un màxim d'1,5 punts.
D. Percentatge de dones que formen part de l'equip de l'empresa sol·licitant que

participa en el projecte. Fins a un màxim de 0,5 punts.
E. Valoració del Projecte; fins a un màxim de 6 punts
F. Impacte social o valor afegit de la proposta. Fins a un màxim de 2 punts
G. Originalitat, singularitat i caràcter innovador del pla de negoci. Fins a un màxim de 2

punts.
H. Grau d'adequació del pla de negoci a la consecució de les finalitats esmentades a la

convocatòria. Fins a un màxim de 0,5 punts.
I. Oportunitat de mercat i potencial de creixement. Fins a un màxim d'1 punt
J. Viabilitat tècnica, econòmica i pressupostària del pla de negoci. Potencial de

creixement en termes d'ingressos i ocupació. Fins a un màxim de 0,5 punts.

9. Resolució de la convocatòria
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Una comissió avaluadora formada per membres de la Junta Directiva de l’APGCC i per
professionals externs experts, resoldrà la convocatòria en un màxim de 14 dies a partir de
la data de tancament de la recepció de candidatures. La comissió seleccionarà tres
projectes que rebran acompanyament al llarg del 2023. Un cop seleccionats els projectes,
l’associació es posarà en contacte directament amb els projectes escollits, fent pública la
resolució de la convocatòria a partir del dia 25 de gener de 2023, que serà definitiva i
inapel·lable.

L’APGCC es reserva el dret d’excloure en qualsevol moment de la participació del programa
a qualsevol candidatura que alteri o perjudiqui el bon funcionament i la correcta aplicació
d’aquestes bases.

La comissió avaluadora es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria, totalment o
en part, si considera que els projectes presentats no assoleixen la puntuació mínima
d’avaluació detallada en aquestes bases.

Així mateix, la comissió es reserva el dret d’ampliar el període d'admissió de sol·licituds en
cas de considerar-ho necessari per al bon funcionament del programa.

Per qualsevol dubte, les persones es poden posar en contacte amb l’organització a través
del correu professionals@gestiocultural.org.

10. Compromisos dels projectes participants

Els projectes seleccionats per participar en el programa d'acceleració de l’APGCC es
comprometen a:

● Acceptar la seva participació en el programa mitjançant la signatura d'un document
d'adhesió, en el qual la persona beneficiària es compromet a complir les condicions
de la present convocatòria.

● Participar en les activitats de capacitació teòrica i pràctica, així com en les sessions
de mentorització que s'organitzin, respectant dates i horaris proposats adaptant-se
al cronograma del programa.

● Realització de les tasques encomanades pels mentors i mentores, complint amb les
fites pactades.

● Comunicar qualsevol actuació o canvi significatiu en el projecte durant el procés
d'acceleració.

● Indicar durant el procés d'acceleració i el primer any de funcionament, a qualsevol
comunicació pública del projecte la participació en aquesta acceleradora amb el
literal “amb el suport de“ i el logotip de l’APGCC.

● Participar activament en les activitats de comunicació i difusió que se li recomanin
per part del programa.

● Finalitzar el procés d'acceleració. En el cas de no finalitzar el programa l’equip o
persona participants es comprometen a fer efectiu els costos derivats, que en
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aquest cas correspondrà al pagament inicial efectuat com a compromís
d'implicació.

La participació en el present programa suposa l'acceptació d'aquestes bases publicades a
www.gestiocultural.org. Els projectes seleccionats es comprometen a complir amb les
normes d'utilització dels espais de l’APGCC, a fi d'afavorir la resta de persones
emprenedores, personal i actuacions relacionades.

11. Compromisos per part de l’APGCC

L’organització del programa i els mentors i les mentores externes participants en el mateix
es comprometen a tractar totes les dades facilitades per les persones beneficiàries amb la
màxima confidencialitat, garantint el secret professional dels mentors i mentores i de
professionals amb vinculació al programa en relació amb els projectes presentats. L’APGCC
es compromet a garantir que en cap cas no s’utilitzaran les idees presentades per les
persones beneficiàries i/o variacions per projectes propis i/o de tercers.

12. Itinerari del programa i enfocament metodològic

Centrat en el Design Thinking i el model Lean Startup, el programa incorpora la innovació
oberta amb la participació de professionals de diversos camps (cultura, empresa,
innovació, etc.).

Consta de tres blocs formatius que s’emmarquen dins del que anomenem TRIANGLE
MOTOR que està format per les 4P.

L'objectiu del programa és ajudar a les empreses emergents a través de dues vessants. La
primera és a través de classes presencials, sessions plenàries, en les quals, es treballen
aspectes crítics de la gestió d'startups (finançament, màrqueting, pla de socis/sòcies,
model de negoci...) i la segona font de servei per les empreses és el mentoring ad hoc que
portarà a terme un equip d'experts.

El programa finalitzarà amb un Demo Day, on es presentaran els projectes, com a resultat
del procés d’acceleració. Aquest esdeveniment serà obert perquè la Comunitat pugui
conèixer tots els projectes així com la seva proposta de valor, un cop finalitzat el procés
d’acceleració.

El programa d’acceleració s’estructura en tres blocs, que començaran amb una keynote
grupal i continuen amb 3 sessions individuals entre emprenedors i mentors experts.

Els blocs d’acceleració són:
● Equip: L’objectiu d’aquest bloc és alinear tot l’equip al voltant d’una visió comuna,

treballant les àrees de compromís i responsabilitats individuals (funcions).
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● Model de negoci: Revisió del model de negoci, incloent-hi la proposta de valor.
● Finançament: Establir les necessitats de finançament i definir la ruta de

finançament.

13. Cronograma
Atenint-nos a l'organització del procés d’acceleració i les seves etapes, el calendari del
programa serà el que es mostra a continuació:

1. Convocatòria oberta → Del 19 de desembre del 2022 al 22 de gener del 2023
2. Selecció projectes → 23 de gener del 2023 al 5 de febrer del 2023
3. Publicació resolució candidats → 6 de febrer de 2023
4. Keynote Fase Equip → febrer 2023
5. Mentories Fase equip → març 2023
6. Keynote Fase model de Negoci →  març 2023
7. Mentories Model de negoci → abril 2023
8. Keynote Finançament → abril    2023
9. Mentories Finançament → maig 2023
10. Demo Day→ maig 2023
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14. Dret de la propietat intel·lectual i industrial

L’APGCC accepta que els projectes que es desenvolupin són de titularitat i propietat dels
seus components, que conserven la titularitat i la propietat sobre aquests.

Si els projectes seleccionats haguessin d’utilitzar materials amb drets de propietat
intel·lectual o industrial de tercers, els inscrits garantiran i es responsabilitzaran de
disposar de totes les llicències i autoritzacions necessàries per a poder fer-ne ús.

Els projectes seleccionats seran els únics responsables de les reclamacions sobre drets de
propietat intel·lectual o industrial que es puguin produir, obligant-se a rescabalar a l’APGCC
de qualsevol despesa que es derivi per la violació dels referits drets.

15. Protecció de dades de caràcter personal

Les persones participants en la present convocatòria accepten i donen el seu consentiment
perquè les dades personals que hi aporten, mitjançant l'emplenament de la sol·licitud de
participació, siguin tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en la
convocatòria, d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal
(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d'aquestes dades.)

L’APGCC queda autoritzada a fer servir aquestes dades per a l'enviament per correu postal
o electrònic o una altra forma de comunicació electrònica, d'informació actualitzada de
caràcter comercial en relació amb productes, serveis, activitats i esdeveniments que pugui
organitzar.
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Així mateix, queda autoritzada a fer servir i publicar les dades dels seleccionats per tal de
ser difoses a la seva pàgina web o altres mitjans d'informació.

16. Acceptació de les bases

La participació en l’Acceleradora de Projectes Culturals (APC) de l’APGCC implica
l’acceptació íntegra de les presents bases publicades al web www.gestiocultural.org.

Els i les participants accepten que l’organització pugui modificar, prorrogar o anul·lar
qualsevol de les fases previstes en el programa si fos necessari sense que impliqui cap
responsabilitat per l’APGCC.
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