
LA INCUBADORA

 



 TecnoCampus

Esdevenir un element territorial de suport

a la generació de riquesa i creixement

econòmic.

Missió

És un parc tecnològic i universitari

impulsat per l’Ajuntament de Mataró.

La Fundació TecnoCampus  és

l’organisme encarregat del seu govern

i el seu desenvolupament estratègic.

La integració d’un campus universitari

vinculat a la Universitat Pompeu Fabra

i d’un parc tecnològic i empresarial és

el principal tret diferencial del

TecnoCampus, que aposta per

l’emprenedoria i per la formació de

qualitat vinculada al teixit productiu

del territori. 

 



Parc TecnoCampus

El parc allotja empreses i fomenta l’emprenedoria i la

innovació. Consta de dues torres bessones (TCM2 i

TCM3) que acullen els espais on s’integren les empreses i

la incubadora. A més, hi ha ubicat un Centre de

Congressos (TCM4) amb capacitat per organitzar actes

de fins a 400 persones.

 

Les empreses del parc han apostat per la proximitat a la

universitat i per l’aprofitament dels recursos que faciliten

el seu creixement.  En aquest sentit, els serveis que

s’ofereixen a empreses i start-ups de la comunitat

TecnoCampus s’emmarquen en els següents eixos:

 

El parc, com a infraestructura de qualitat

Programes d’acceleració del creixement

 Programa d’internacionalització

 Servei de finançament avançat

Oficina Mataró Empresa

120

720

18

Empreses i institucions allotjades

Treballadors

Empreses a la incubadora

Empreses creades

Emprenedors atesos

82

542



La Incubadora

Què oferim?

Un centre dissenyat per acollir empreses de nova

creació format per 18 oficines, sales de reunions,

una sala de vending i un espai de descans que et

permetran connectar amb la comunitat

empresarial ubicada al parc.

 

Per a qui?

Emprenedors i emprenedores amb

projectes empresarials innovadors i de base

tecnològica, amb menys d’un any de vida,

que vulguin enfortir i accelerar el seu

creixement durant els 3 anys d’estada a la

incubadora.

 

 

 

 

Com ho fem?

Mitjançant el programa Accelerador/a

d’empreses, que et facilita suport en totes

les etapes de creació, desenvolupament,

creixement i fins a la internacionalització de

la teva start-up, amb l’objectiu d’aconseguir

l’èxit d’aquesta iniciativa empresarial.

 



Els nostres espais

La incubadora de TCM disposa de dues tipologies

d’espais per ubicar la teva nova empresa innovadora.

 

 

Planta d’oficines de mides diverses, 55m², 30m² i

23m², dissenyades amb un concepte "plug and play"

d’alta tecnologia, per facilitar l’arribada de les

empreses, mitjançant un servei  "claus en mà".

 

 

Un Openspace de 55m², que permet ubicar dues

empreses amb dos llocs de treball cadascuna, en un

espai innovador i de cooperació .

 

 

 

Espai d’oficina independent

OpenSpace

Distribució modulable i mides dels espais 

Mòdul

A

Dimensió

B

C

Open Space

55m²

30m²

23m²

55m² (2 empreses)



R e c e p c i ó
- Servei d’identificació de visitants per servei de

consergeria.

- Servei de recepció de paqueteria, correspondència

Serveis

T e c n o l ò g i c s
- Equipament “plug and play” 

- Connexió a internet de banda ampla de 4 MB

simètrics 

- WI-FI a tot el recinte amb connexió VPN

S e g u r e t a t
- Accés a l’oficina 24 hores mitjançant targeta

personalitzada 

- Servei de seguretat presencial a la planta baixa

L o g í s t i c s
- Climatització (aire fred i calent) 

- Telefonia IP , Electricitat. 

- Nom de l’empresa al directori de la incubadora

* Els lloguers inclouen el cost dels serveis anteriors, exceptuant el de

consum de telefonia.

 

N e t e j a
- Les empreses ubicades a la incubadora gaudeixin dels

serveis de neteja interior dels mòduls i dels espais

comuns

S a l e s  d e  R e u n i o n s
 

E s p a i s  c o m u n s
- Àrea de descans 

- Sala de Vending

M a n t e n i m e n t
- Manteniment de les zones comunes i de les

reparacions generals de l’edifici. No està destinat a les

modificacions individuals



VALIDACIÓ CREIXEMENT ACCELERACIÓ

CONSULTORIA

CAPITAL

COMUNICACIÓ I
NETWORKING

CONEIXEMENT

Model de negoci Noves oportunitats Escalabilitat

Tutoria + quadre de comandament

Mentoring + assesoria especialitzada

Road Map de capital

Social Media + Network

Adquisició de coneixements aplicats

Serveis Empresarials

de valor afegit

Les empreses i professionals

ubicats a la incubadora

tindran accés a la plataforma

de Solucions d’Acceleració

empresarial. 

 

El Programa Accelerador/a

d’empreses és un conjunt de

serveis orientats a enfortir i

accelerar el procés de

creixement de les noves

empreses innovadores i

tecnològiques ubicades a la

incubadora.



Preus alquiler incubadora 

En una escala entre la G i l’A (en què  A és

la qualificació més alta), el TecnoCampus

té l’etiqueta B en al qualificació

energètica de l’edifici.

* Els preus inclouen el cost dels serveis, exceptuant el de consum de telefonia. 

(IVA no inclòs)

 

 

Etiqueta certificació

energètica

1r any

C

B

Openspace

TCM2

2n any 3r any

A

206,10 €/mes

268,20 €/mes

503,10 €/mes

170 €/mes

251,90 €/mes

327,80 €/mes

614,90 €/mes

170 €/mes 170 €/mes

320,60 €/mes

417,20 €/mes

782,60 €/mes

m²/€

23m²

30m²

55m²

9€ 11€ 14€

55m²/2



Centre de congressos

L’integren un auditori amb capacitat per a

323 persones, un foyer, dues sales

modulables multifuncionals i aules

acadèmiques de disseny modern. 

 

  

Bonificacions per a les empreses allotjades al Parc.



Pàrquing

Preu abonament  80h

Preu abonament  120h

Preu plaça aparcament / Mes

Preu tiquet cortesia (1h)

Bicicampus

29.00€ 

48.67€

33.64€

1.72€

8.26 € /

any

(IVA no inclòs)

 

Tiquets de cortesia per més de 300 hores contractades a partir de 0,643€/hora.

Per cada 100 tiquets de cortesia s’aplica una bonificació del 20%.

Serveis addicionals
Bar - Restaurant

Sala de reunions



CONTACTA AMB

NOSALTRES

 PERSONA DE CONTACTE

Carles Fillat

CORREU ELECTRÒNIC
cfillat@tecnocampus.cat

NÚMERO DE TELÈFON

931 69 65 02

Parc TecnoCampus Mataró-Maresme

Av. Ernest Lluch, 32 | 08302 Mataró


