
 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                      



    

 

 

  

La Incubadora del TecnoCampus 
 

Què oferim? 

Un centre dissenyat per  acollir empreses de nova creació format per 21 
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 donem suport a les noves empreses innovadores? 

Mitjançant el programa Accelerador@ 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. 

      On i com pots crear la teva empresa a la Incubadora? 

Al parc TecnoCampus Mataró-Maresme, el parc científic i de la 
innovació. Un ecosistema on formar, crear, innovar i connectar, 
integrat per tres escoles universitàries adscrites a la UPF, el centre 
tecnològic Eurecat, un centre de negocis i un centre de congressos i 
reunions.  

  

  

 

  

La incubadora està ubicada a  la primera planta de l’edifici  TCM 2 i 
disposa de 850m2. 



    

 

 

  

 

Tipologies d’espais  
 

La incubadora de TCM disposa de dues tipologies d’espais per ubicar la 
teva nova empresa innovadora. 
 
Espai d’oficina independent 

16 oficines per a la ubicació de noves empreses equipades amb el 
concepte plug and play i adaptats per  facilitar el creixement de les 
companyies.  Hi han oficines de  55.9 m2, 29.80m2 i 22.9 m2. 

 
 

OpenSpace  

Un Openspace  de 55 m2 per, que  permet ubicar tres empreses amb dos 
llocs de treball cadascuna,  en un espai innovador  i de cooperació .  

 

  

                            

 

 

 



    

 

 

  

Serveis Bàsics Incubadora TCM 
 
1. Servei de recepció  

 
- Servei d’identificació de visitants per servei de consergeria.  

- Servei de recepció de paqueteria, correspondència. 

 

2. Serveis Tecnològics  

- Equipament “plug and play” 

La incubadora ofereix una infraestructura tecnològica adaptable i 
esglaonable que permet que qualsevol empresa amb la seva 
pròpia maquinària i el seu programari pugui ubicar-se a la 
incubadora i ser operativa de forma immediata.  

- Connexió a internet de banda ampla de  4 MB simètrics 

- WI-FI a tot el recinte amb connexió VPN 

 

3. Serveis logístics 

- Climatització (aire fred i calent) 

-  Telefonia IP , Electricitat.  

- Nom de l’empresa al directori de la incubadora.  

 

 4. Sales de reunions.   

La incubadora disposa de :  

- Dues sales de reunions tancades a disposició de les empreses 

 

5. Espais comuns 

- Àrea de descans 

Un espai obert d’interacció i xarxa  on fer comunitat amb altres 
incubats . També pot ser utilitzat com zona de reunions 
informals.  

Aquesta àrea permet compartir projectes i treballs en els que 
estiguin immerses les empreses ubicades.  

- Sala de Vending 

 

  

 

 

 

 



    

 

 

  

6.Servei de seguretat de l’edifici 

- Accés a l’oficina 24 hores mitjançant targeta personalitzada  

- Servei de seguretat  presencial a la planta baixa. 

 

7.Servei de neteja  

 Les empreses ubicades a la incubadora gaudeixin dels serveis de 
neteja interior dels mòduls  i dels espais comuns.  

 

8.Servei de manteniment 

TCM disposa d’un servei que s’encarrega del manteniment de les 
zones comunes i de les reparacions generals de l’edifici. Aquest 
servei no està destinat a les modificacions individuals que cada 
empresa vulgui realitzar a l’interior dels seus mòduls. 

 

9. Serveis específics  per a empreses i professionals 
ubicats a l’ Open Space 

- Espai totalment moblat ( taula, cadires i armaris) 

- Els consums estan inclosos en el preu de cessió a les empreses.  

 

 

 



    

 

 

  

Serveis Empresarials de valor afegit 

 

Les empreses i professionals ubicats a la incubadora tindran accés a la plataforma de Solucions d’Acceleració empresarial TCM. El Programa 
Accelerador@ 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 d’empreses del parc TCM, basats en 5 àrees: 

 



    

 

 

  

Preus segons temps de permànencia en 
la incubadora 

 

Mòduls A, B i C 

1r. Any d’estada a la incubadora 9 euros m2/mes 
2n. Any d’estada a la incubadora 11 euros m2/mes 
3r. Any d’estada a la incubadora 14 euros m2/mes 

 
 

Tipus Mòduls m2 1r. Any 2n. Any 3r. Any 

Mòdul A 55,90 
503,10 
euros/mes 

614,90 
euros/mes 

782,60 
euros/mes 

Mòdul B 29,80 
268,20 
euros/mes 

327,80 
euros/mes 

417,20 
euros/mes 

Mòdul C 22,90 
206,10 
euros/mes 

251,90 
euros/mes 

320,60 
euros/mes 

Openspace 
TCM2 

 
170 
euros/mes 

170 
euros/mes 

170 
euros/mes 

 
(Preus sense IVA) 
 Telefonia segons consums 

 

Etiqueta certificació energètica 
 



    

 

 

  

CENTRE UNIVERSITARI I EURECAT 
El parc Tecnocampus, un  parc científic i de la innovació, que ofereix un  ecosistema 
on formar, crear, innovar i connectar, integrat per tres escoles universitàries 
adscrites a la  Universitat Pompeu Fabra i el centre tecnològic EURECAT, un centre 
de negocis i un centre de congressos i reunions 

 
Centre Universitari Integrat per:  

Escola Superior Politècnica (ESUPT) 

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Informàtica de Gestió i 
Sistemes d’Informació, Enginyeria Mecànica, Mitjans Audiovisuals,  Aplicacions 
Interactives i Videojocs, Doble titulació en Enginyeria Mecànica i Enginyeria 
electrònica. 

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa 

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, Turisme i Gestió del Lleure, 
Màrqueting i Comunitats digitals, Logística i Negocis Marítims, Doble titulació en 
ADE i Gestió de la Innovació i Turisme i Gestió del Lleure, Doble titulació en ADE i 
Gestió de la Innovació i Màrqueting i comunitats,  Grau en Disseny i Producció de 
Videojocs; Grau en Business and Innovation Management. 

Escola Superior de Ciències de la Salut 

Infermeria, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE), Fisioteràpia. 

 

EURECAT 

Principal centre tecnològic i R+D, format per un equip científic i 
tecnològic multidisciplinari d’especialitats Química, Electrònica, 
Telecomunicació, Física, Enginyeria Industrial i Enginyeria Tèxtil. 

 

 

 

http://www.tecnocampus.cat/ca/grau-ade-angles/presentacio


    

 

 

  

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  
L’aparcament soterrani de Tecnocampus, amb capacitat  per a 477 

vehicles, ofereix diferents tipologies d’abonament per adaptar-se a les 

necessitats de les empreses allotjades.  

Preu plaça aparcament                                  48,67€ 

Preu abonament  80h                                     29,09€ 

Preu abonament  120h                                  33,64€ 

Preu tiquet cortesia  1h                                   1,72€ 

BiciParc                                                          8,26€/any 

        (IVA no inclòs) 

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

 

SERVEIS ADICIONALS  
 

Cafeteria Restaurant  

 

Sala de reunions 

 
 



    

 

 

  

 

On som? 
 
www.tecnocampus.cat 
Avinguda Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró 
Tel. 93 169 65 02 
 

Com accedir-hi? 
 

Per accedir a la Incubadora serà necessari 
presentar un pla d'empresa, que s'haurà de 
lliurar  juntament amb la sol·licitud d'instal·lació 
a la Incubadora d'Empreses. 

 

Persona de Contacte 
 

Carles Fillat 
cfillat@tecnocampus.cat 
Telf. 93 169 65 02 
 

 

http://www.tecnocampus.cat/

