
 
 
 
                         
 

 

BASES REGULADORES DEL FUNCIONAMENT I ACCÉS A LA PRE-
INCUBADORA D’EMPRESES TECNOCAMPUS 
 

1. ANTECEDENTS 

L’ importància de l’emprenedoria a la nostra societat i institució és fonamental. Estem assistint a la creació 
d’un nou model competitiu, en què l’esperit emprenedor i l’activitat empresarial donen dinamisme al 
motor de creixement econòmic i social, tan necessari avui en dia.  

Aquesta situació fa necessària la posada en marxa de polítiques i mesures orientades a enfortir l’esperit 
emprenedor, defensant una política de promoció de l’esperit empresarial com instrument fonamental per a 
millorar la competitivitat, generar creixement i crear treball, com propugna la Comissió Europea.    

En aquesta línia, el TecnoCampus, en l’exercici de les seves competències i donant compliment als seus 
estatuts i valors, desenvolupa en l’actualitat funcions d’assessorament integral per a emprenedors, posada 
en marxa de programes d’acceleració per a projectes de base tecnològica i/o innovadora, difusió de la 
cultura emprenedora i creació i gestió de la Pre-Incubadora i Incubadora.  

La Pre-Incubadora d’empreses TecnoCampus pretén ser un espai per a la gestació d’idees i projectes 
empresarials en els què es combina la infraestructura de l’allotjament amb els serveis de formació i tutoria 
empresarial, per tal què aquestes idees es materialitzin en empreses d’èxit, autosuficients i sostenibles en 
el temps.  

2. FINALITAT  

Potenciar la generació de projectes empresarials provinents de la Universitat TecnoCampus, mitjançant la 
tutorització i acompanyament dels estudiants emprenedors amb una idea i/o projecte de negoci,  durant el 
seu itinerari d’emprendre per convertir-la en una empresa de forma exitosa.   

3. UBICACIÓ 

La Pre-Incubadora d’empreses TecnoCampus, s’ubica en un espai de la Incubadora d’empreses de 
TecnoCampus, a la planta 1 de l’edifici empresarial TCM2.  Té una superfície de 22,9m2 (exterior i 
climatitzat). 

4. PLACES EN LA PREINCUBADORA D’EMPRESES  

La Pre-Incubadora d’empreses disposarà de 4 a 6 places, amb allotjament físic durant 9 mesos. Aquestes 
places  disposaran de taules individuals de treball de lliure ús.  

 

 



 
 
 
                         
 

 

5. SERVEIS DE LA PRE-INCUBADORA 

La Pre-Incubadora d’empreses TecnoCampus es configura com un espai de gestació de projectes 
empresarials, donant cobertura global durant tot l’itinerari d’emprendre, és a dir, durant tot el procés des 
de que neix l’idea de negoci fins la seva transformació en una empresa formalment constituïda. Es 
prestaran els següents serveis:  

- Disponibilitat d’espai físic de treball, totalment equipat. 

- Utilització dels elements d’ocupació conjunta de la Pre-Incubadora d’empreses tals com: 
mobiliari, pissarres, mostrador, etc.  

- Utilització d’espais auxiliars de la Incubadora del TecnoCampus: sales de reunions, sala de 
vending, així com els seus equipaments (pantalles de projecció, pissarres, etc.). 

- Assessorament i tutorització en l’elaboració de les diferents fases de validació i 
desenvolupament del  model de negoci. 

- Informació sobre tràmits de constitució d’empreses, ajudes i subvencions, finançament, etc.  

- Recolzament i seguiment durant tot el període de validació de la idea i del producte de manera 
personalitzada, mitjançant tutories especialitzades en aquest àmbit i els diferent sectors 
d’activitat empresarial afins al projectes.  

Tot i això, respecte als apartats mencionats amb anterioritat, TecnoCampus es reserva el dret a introduir 
canvis en els serveis comuns anteriorment esmentats.  

Existeix la possibilitat en què s’ofereixin serveis opcionals, dels esmentats anteriorment, els quals es 
prestaran en el mateix règim i amb les mateixes condicions que a les empreses instal·lades a la Incubadora 
d’empreses TecnoCampus, prèvia sol·licitud i havent-hi abonat el seu cost.  

- Una vegada finalitzada l’estància de la Pre-Incubadora d’Empreses, la persona emprenedora 
que posi en marxa la seva empresa, podrà sol·licitar un espai de la Incubadora d’empreses 
TecnoCampus, ates a la disponibilitat d’aquests.  

A més a més, les persones beneficiàries d’una plaça a la Pre-Incubadora d’empreses podran:  

6. PERSONES BENEFICIARIAS 

Aquest servei es dirigeix a estudiants de la universitat TecnoCampus i als seus equips amb independència 
de si aquests formen part de la mateixa universitat, que tinguin un idea i/o projecte de negoci i que vulguin 
validar al seva idea i producte/servei amb el mercat, així com definir el seu model de negoci.  

Aquest servei es podrà sol·licitar de manera individual (una sola persona) i en grup, quan es pretengui 
desenvolupar l’activitat empresarial de manera associada amb altres persones (màxim 5).  



 
 
 
                         
 

 

7. REQUISITS MÍNIMS PER ACCEDIR A LA PRE-INCUBADORA D’EMPRESES 

Com a mínim una de les persones que formen l’equip emprenedor ha de ser estudiant a la Universitat 
TecnoCampus, i aquesta mateixa haurà ser qui gestioni la sol·licitud d’entrada a la Pre-Incubadora.  

No podran accedir a aquest servei persones que estiguin constituïdes com empresa. 

8. PERÍODE D’ESTÀNCIA  

El termini màxim d’estància a la Pre-Incubadora d’empreses TecnoCampus és de 9 mesos des de la seva 
entrada, prorrogables 3 mesos més, si així es considera des de la pròpia institució en beneficència de 
l’equip promotor.    

9. HORÀRI D’ACCÉS 

Tots els integrants de grup disposaran d’una targeta d’accés personal i intransferible, que els permetrà 
moure’s lliurement per l’edifici i els donarà entrada al seu despatx en les franges horàries establertes. 

-  De dilluns a divendres de 8h a 22h ininterrompudament.  

- Dissabtes de 9h a 14h 

10. PREU DEL SERVEI  

Aquest servei és de caire gratuït, ja que es tracta de un servei dirigit a persones emprenedores, que són 
estudiants i que encara no han començat la seva activitat econòmica.  

11. PROCEDIMENT DE SOLICITUD D’ENTRADA 

Per accedir a la Pre-Incubadora, s’ha de presentar l’instancia de sol·licitud,  que es pot descarregar 
directament de la web de TecnoCampus (http://www.tecnocampus.cat/ca/preincubadora) o es pot 
sol·licitar en el punt d’informació de l’estudiant (PIE).  

La instància haurà d’anar acompanyada d’un resum executiu del projecte i de la fotocòpia del DNI de tot els 
membres de l’equip.  

Tota la documentació haurà de ser presentada a la coordinadora de l’espai lvila@tecnocampus.cat (Laia 
Vilà). 

La sol·licitud es pot fer al llarg de tot l’any.  
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