


Incubadora?
Models de negoci no validats

● Projectes, equips no complets… no cal empresa.
● Insistència en la formació.
● Requereix ser més metodològics tant en la cerca del model com en 

l’execució.
● Especialistes i no mentors.
● No “equity” a canvi.
● Clau en l’execució.
● Necessitat d’un ecosistema.
● Procés generalment més lent que una acceleradora.



Industries Creatives
Generalment el model de negoci validat

● Ens centrem majoritàriament en l’execució o producció
● També en els mecanismes de monetització, “softlaunch”, comunicació, cerca 

de l’editorial (publisher) i financer
● Canòdrom com a ecosistema per empreses culturals

Programa d’incubació de 
projectes finals de carrera

Programa d’incubació de 
projectes audiovisuals 

Programa d’incubació de 
projectes de videojocs

REPTEBCN
Programa d’incubació de 
projectes de política oberta 
de ciutat



● 2000m2
● 31 equips en programes
● Més de 100 residents
● 7 programes d’incubació
● Nous programes

○ Mapping/escenografía
○ Màrketing per cultura



● Projectes de videojocs
● No cal ser empresa
● Requisit d’entrada prototipus jugable i equip complet
● Edicions anteriors: incubació/acceleració
● Incubació: espai de treball, beca, formació i seguiment
● Acceleració: inversió, presencia a fires internacionals i cerca de “publisher”
● Tercera edició en preparació
● Contacte: info@gamebcn.co



● Més de 150.000 còpies venudes només a 
STEAM.

● 2n joc espanyol més venut del 2016
● Llançament en físic i digital per PS4 i 

PC/MAC/Linux
● Localitzat a 10 idiomes (inclòs el català)
● Suport per part de PlayStation Europe
● Presència a la fira E3 amb PlayStation Amèrica
● Llançament al Japó per PlayStation Japó
● Actualment són 11 a l’equip de desenvolupament 

i estan treballant amb la IP i contingut DLC



● TFGs de la Facultat de Comunicació de la UPF
● No cal ser empresa
● Seleccionats pel coordinador del grau
● Objectiu: continuïtat al projecte universitari i sortida a mercat
● Incubació: serveis d’especialistes, producció, avaluadors externs i espai de 

treball
● Contacte: Prof. Carles Sora (startinglab@upf.edu)



● Projectes d’innovació audiovisual de betevé
● No cal ser empresa
● Seleccionats per la mateixa cadena de televisió
● Objectiu: aplicació dels projectes a betevé
● Incubació: acompanyament, beca i espai de treball
● Contacte: Lau Delgado (laudvilanova@gmail.com )

Projectes:

● Canvi del paradigma d’una TV: Metodologia i bones pràctiques mitjançant 
“design thinking”

● Estudi sobre l’aplicació de la  “gamificació” passiva a una TV



● Projectes innovadors que responen a polítiques obertes de ciutat
● No cal ser empresa
● Seleccionats per un comitè municipal
● Objectiu: aplicació dels projectes a l’Ajuntament de Barcelona
● Incubació: acompanyament i espai de treball
● Contacte: Òscar Abril (abrilascaso@bcn.cat)

Projectes:

● Coterrats: plataforma col·laborativa d’ús dels terrats.
● Juegos del Común: Accés d’Open Data de ciutats per desenvolupadors de videojocs.
● CanGuifi: prova pilot d’anàlisis de dades de wifi en un edifici.
● Cerqana: app per persones en situació de dependència.

● Summa: arxiu videogràfic d’artistes locals. 

REPTEBCN



Altres programes d’incubació / acceleració

REPTEBCN
Incubadora

Corporate Incubation program for

Videogames incubator/accelerator for 

Kids Institutional incubator for

Creative Industries incubator for 

Drone as Service International Incubator 

Media and entertainment incubator for

Horse Tech Incubator

Final Project University Degree Incubator



Gràcies!

simon@incubio.com
@leesimon
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