
 

1 Condicions d’accés al VIVER D’EMPRESES DE BADALONA – BCIN 
 

 

VIVER D’EMPRESES DE BADALONA - BCIN 

REQUISITS TÈCNICS PER A ACCEDIR: 

• Estar en procés de creació d’empresa o haver-se creat en els dotze últims mesos 

• Cursar una sol·licitud a la Direcció del Servei on es declari responsablement que es 

compleixen els requisits d’accés al Viver d’Empreses del BCIN, enviar-ho a 

gpujol@bcin.cat  

• Presentar un Pla d’empresa per poder analitzar la viabilitat i coherència del projecte 

segons els criteris tècnics d’adjudicació dels espais, detallats a les “Condicions 

d’accés”. 

• Realitzar les entrevistes que el Viver consideri necessàries per aclarir tots els aspectes 

relatius a la viabilitat del negoci 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR : (un cop aprovat l’accés) 

• Documentació legal de l’empresa (veure a condicions d’accés) 

• Resguard assegurança de Responsabilitat Civil locativa 

• Resguard de l’ingrés de la fiança, de la primera mensualitat per endavant i dels càrrecs 

inicials 

• Certificat d’empadronament històric 

 

 

CONDICIONS D’ACCÉS AL VIVER D’EMPRESES DE BADALONA - BCIN 

PRIMER.- ESPAI DEL VIVER 

El VIVER està format per 6 despatxos interiors de 15,7 m2 ubicats a l’edifici BCIN. Són despatxos 

moblats i amb serveis inclosos, tal com es detalla a Característiques i preus de despatxos del 

VIVER del BCIN.  

 

SEGON.- CONVOCATÒRIA, SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

1.- No s’estableix un termini determinat per realitzar les sol·licituds d’accés, per la rotació dels 

usuaris. Per tant, la convocatòria romandrà oberta permanentment a partir de la data de 

publicació a les pàgina web del BCIN. En cas de plena ocupació els sol·licitants seran inscrits a 

la llista d’espera i seran avisats quan quedi lliure un espai. 

2.- Aquelles empreses o projectes que desitgin accedir a un despatx del VIVER, hauran de 

cursar una sol·licitud a la Direcció del Viver, on declararan responsablement que compleixen 

els requisits d’accés. 
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3.- Un cop aprovat l’accés d’un nou usuari, aquest haurà d’aportar la següent documentació  i 

si l’empresa no està constituïda, disposarà d’un mes per aportar-la: 

- còpia DNI de l’apoderat i del NIF de la societat 

- còpia alta censal de l’activitat a l’Agència Tributària 

- còpia del document de comunicació de centres de treball a la Seguretat Social 

- en cas de societats, còpia d’escriptures de constitució o poders de persona signant 

- certificats de corrent de pagament de Seguretat Social i Agència Tributària 

4.- Criteris tècnics d’adjudicació dels despatxos del Viver 

En cas d’haver més interessats que despatxos lliures destinats a Viver, s’avaluaran 

objectivament totes les empreses interessades segons els criteris de valoració tècnica: 

1. Major grau d’innovació 10 punts 

2. Majors perspectives de creació d’ocupació en un any 10 punts 

3. Que cobreixi un buit en el mercat i contribueixi a la diversificació del teixit 

empresarial de Badalona 5 punts 

4. Haver rebut assessorament i acompanyament de l’IMPO 5 punts 

5. Qualitat, originalitat i rigor tècnic del pla d’empresa 10 punts 

 

Puntuació total assolible: 40 punts 

En cas que hi hagi dos o més sol·licitants que compleixin els requisits indicats, s’adjudicarà a 

aquell que obtingui una puntuació superior.  

En cas d’empat, tindrà preferència qui sigui resident a Badalona. 

 

5.- Procediment d’adjudicació 

La Comissió qualificadora estarà formada pels següents membres: 

- Gerent de REACTIVACIÓ BADALONA, SA 

- Cap del Servei d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’IMPO 

- Responsable de la Unitat de Foment Empresarial, Observatori i TIC, IMPO 

- Responsable del Centre d’Empreses i Viver d’Empreses de Badalona – BCIN 

 

Les vacants de despatxos seran anunciades al web del BCIN i de l’IMPO.  

 

 


