
oficina 
mataró 
empresa
Punt d’atenció únic Per a 
emPresaris i emPrenedors.





L’Oficina Mataró Empresa és el  
punt d’atenció per a empresaris 
i emprenedors, una finestra de 
consultes i serveis relacionats amb 
la teva actual o futura empresa.
L’Oficina Mataró Empresa la impulsen l’Ajuntament de Mataró i la Fundació TecnoCampus amb la col·laboració  
de les següents entitats : Cambra de Comerç de Barcelona, PIMEC, FAGEM i CETEMMSA. Totes elles conformen  
un ecosistema de recursos empresarials a l’abast de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses del territori.

oficina mataró empresa

tens una idea  
de negoci?

Et facilitEm tota  
la informació quE  

nEcEssitEs pEr crEar  
la tEva EmprEsa.

tens una emPresa?
Et facilitEm tots Els  

rEcursos al nostrE abast  
pEr tal quE n’impulsis  

El crEixEmEnt.

Qui Pot adreçar-s’hi?
EmprEsaris,  

EmprEnEdors,  
profEssionals  

i autònoms.





assessorament
Assessorament i acompanyament personalitzat en totes les 
etapes d’un projecte empresarial: des de la idea de negoci i la 
seva planificació, a la constitució de l’empresa i posterior impuls 
per al seu creixement i consolidació.

tramitació
Informació, assessorament i tràmits relacionats amb 
l’activitat empresarial: tràmits municipals (llicències i taxes), 
certificats digitals, tràmits de comerç exterior i tràmits per a 
la constitució de noves empreses.

Programes
Accions d’impuls vinculades a la dinamització de clústers 
empresarials, com ara el sector tèxtil, el de noves tecnologies o el 
sector marítim, amb col·laboració pública i privada o programes 
d’impuls específics per al creixement empresarial.

Formació
Cursos i càpsules formatives per satisfer les necessitats  
de formació de les persones i les organitzacions.  
Des de formació permanent amb programes de màster i 
postgrau fins a cursos d’especialització i formació contínua.

accés a finançament
Contacte directe amb les fonts de finançament tant públic 
com privat, pensat per activar i accelerar l’ecosistema 
empresarial.

esdeveniments,  
congressos i fires. 
Organització de jornades de networking, congressos, 
fòrums d’inversió, fires o trobades sectorials. El Centre de 
Congressos i Reunions del TecnoCampus és el lloc ideal per  
a la celebració de tota mena d’esdeveniments.

QUÈ oferim?



serveis 
A l’Oficina Mataró Empresa 
el nostre equip de tècnics 
atén de forma personalitzada 
empresaris i emprenedors, 
fent l’acompanyament i 
l’assessorament en àmbits 
estratègics de les diferents 
etapes de la vida de l’empresa.



3. Informació i tràmits 
administratius 
Servei d’informació i tramitació municipal per desenvolupar 
una activitat econòmica a Mataró. La majoria de tràmits estan 
relacionats amb llicències d’activitat, urbanisme, obres o l’espai 
públic (terrasses, guals, càrrega i descàrrega...).

 

Servei d’informació i tramitació administrativa, industrial 
o de serveis inclosos en el catàleg de l’Oficina de Gestió 
Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya.
Aquest es un servei de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Certificat Digital. Permet fer tràmits telemàtics amb 
l’administració i entre empreses amb tota confiança.
Aquest es un servei de la Cambra de Comerç de Barcelona.

L’oficina mataró 
empresa disposa 
d’un punt específic 
d’informació i gestió  
de tràmits municipals

1. Planificació de la  
idea de negoci 
Si vols posar en marxa un negoci i necessites ajuda per a  
una planificació prèvia a l’activitat, aquí trobaràs l’ajuda  
per desenvolupar el teu projecte. 
Una vegada concretada la idea de negoci, se n’ha d’analitzar la 
viabilitat. Es recomanable elaborar un pla d’empresa per posar 
ordre a la idea i analitzar-ne la viabilitat econòmica i financera  
i el compliment de les obligacions legals.
Per desenvolupar una idea de negoci oferim l’itinerari més adient 
a les teves necessitats. Apunta’t a les sessions informatives.

2. Constitució  
d’empreses 
Servei d’informació, assessorament i tramitació telemàtica 
per constituir societats mercantils (societats limitades) i altes 
d’empresaris individuals (autònoms). Les constitucions es 
realitzen en un termini de 4 a 10 dies per a les SL, de 48 hores 
per a les SLNE i de forma immediata per a l’alta com  
a empresari individual.
Aquest es un servei de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Facilitem el camí del teu projecte





4. Assessorament en  
finançament empresarial 
Assessorament financer expert i intermediació, a través d’una 
diagnosi personalitzada amb la qual detectem les necessitats  
i determinem el millor itinerari financer a seguir per les 
empreses en fases de creixement i consolidació. Actuem com  
a intermediari en les principals línies de finançament d’entitats 
públiques i privades, que donen suport a emprenedors i 
empreses innovadores i/o de base tecnològica amb potencial  
de creixement.
Impulsem eines i programes de suport per a la recerca 
de finançament de projectes emprenedors i empreses en 
creixement (Club d’inversió, Fòrum d’inversió, Premis Creatic...) 
Des de l’Oficina Mataró Empresa oferim:
· Accés directe i col·laboració amb ICF, Enisa, CDTI.
· Conveni de col·laboració amb Banc Sabadell i relació directe 

amb La Caixa i Bankinter.
· Club d’inversió TecnoCampus i estreta col·laboració amb 

les xarxes de business angels més actives (BANC, Keiretsu 
Forum, Technova, entre d’altres).

5. Localització i aterratge 
empresarial 
Servei de suport a la recerca d’espais per a empreses amb 
projectes d’expansió i per a persones emprenedores que 
busquen la millor ubicació.
· T’ajudem a buscar la millor ubicació a la ciutat per al teu 

negoci: Posem al teu abast un servei de recerca d’espais per 
desenvolupar el teu negoci: naus industrials, solars, locals 
comercials….Explica’ns què necessites i t’ajudem a buscar-ho. 

· Si vols crear una empresa de base tecnològica o amb 
un fort component innovador la incubadora és la teva 
ubicació. La incubadora és una plataforma dissenyada per 
acollir nous projectes empresarials, que ofereix una moderna 
infraestructura plug & play i un catàleg de serveis de valor 
afegit per ajudar a convertir els projectes en empreses 
consolidades i competitives.

· El Parc Empresarial TecnoCampus consta de dues torres 
d’oficines, espai de coworking i locals comercials. Perquè 
l’èxit d’una empresa també depèn de la seva ubicació.

connecta’t amb  
les oportunitats

mataró, la millor ubicació per al teu negoci

6. Borsa de treball  
i estudiants en pràctiques 
Contractació de persones. Posem al teu abast recursos per 
tal que trobis els perfils que millor cobreixin les necessitats de 
personal de la teva empresa. Dues borses de treball on trobar 
persones candidates de forma fàcil i ràpida.
Estudiants en pràctiques. Et facilitem personal qualificat que 
ha realitzat o esta realitzant formació en diversos centres de la 
ciutat, a la universitat o als cicles formatius, i que ha de fer una 
estada formativa en una empresa.

incorpora talent  
a la teva empresa



8. Estratègia empresarial 
T’oferim diversos programes de suport per millorar les 
perspectives de creixement i consolidació de l’empresa segons  
el seu cicle de vida.
Són programes on hi ha la participació de mentors professionals 
que tutoritzen l’estratègia del projecte empresarial, amb 
activitats formatives o amb assessorament extern en les pautes  
a seguir en diferents aspectes de la gestió del negoci.

9. Transmissió empresarial 
Servei d’acompanyament en el procés de transmissió de l’empresa.
Dirigit a empreses que volen cedir el seu negoci a persones que 
volen adquirir un negoci en funcionament.
Posem a la teva disposició assessorament personalitzat, 
informació i accés a un mercat transparent de persones que 
cedeixen el seu negoci i persones emprenedores que cerquen un 
negoci per gestionar-lo.

Potenciem  
el teu projecte

L’objectiu és evitar 
que empreses  
viables tanquin  
i conservar llocs  
de treball

7. Internacionalització  
i tràmits de comerç exterior 
Sessions d’iniciació a la internacionalització i servei de diagnosi 
i assessorament sobre comerç exterior i negocis internacionals. 
S’ofereixen un conjunt d’eines i programes per ajudar les pimes 
a sortir a l’exterior. Des d’un primer assessorament per resoldre 
consultes relacionades amb comerç exterior i orientació sobre 
negocis internacionals fins a la realització de diferents tràmits 
necessaris, com el certificat d’origen comunitari.
Aquest es un servei de la Cambra de Comerç de Barcelona.

El programa Bussiness landing és un programa bidireccional:
· Facilita l’aterratge d’empreses estrangeres a Mataró, amb 

acompanyament en el procés de localització i tramitació
· Facilita l’aterratge d’empreses locals a països estrangers. 

si vols 
internacionalitzar 
el teu negoci, 
t’ajudem des del 
primer moment







10. Formació 
Oferim una àmplia oferta de cursos de formació contínua 
adreçats a persones en actiu. Donaran un valor afegit a la 
teva feina, al teu personal i a la teva empresa. Trobaràs cursos 
d’especialització, perfeccionament professional i d’actualització 
relacionats amb les àrees de coneixement d’empresa, innovació 
i màrqueting, ciències de la salut, tecnologies de la informació 
i la comunicació, mitjans audiovisuals i multimèdia, activitats 
físiques i esportives i habilitats i eines personals.

12. Congressos, fires  
i esdeveniments empresarials 
Disposem de diversos espais on pots organitzar i participar en 
diferents tipus d’ esdeveniments empresarials.
El Centre de Congressos i Reunions té una superfície de 
2.200m2. Les instal·lacions consten d’un auditori de 950m2, 
un foyer de 900m2, 4 sales modulables multifuncionals de 
45 a 150m2 i aules acadèmiques d’alt standing de diverses 
capacitats. El nostre equip de professionals posa a la seva 
disposició l’expertesa, la creativitat i la màxima qualitat en la 
prestació de tots els serveis.

13. Invest in Mataro 
Invest in Mataró és una estratègia de ciutat que té com a 
objectiu consolidar Mataró com a ciutat plena d’oportunitats 
de negoci, una ciutat business-friendly. Una ciutat amb facilitats 
perquè empreses de tot el món s’hi instal·lin i desenvolupin els 
seus projectes. 
Una ciutat amb una gran tradició industrial, amb uns eixos 
comercials dinàmics, que impulsa el creixement econòmic en 
nous sectors tecnològics. 
L’Oficina Mataró Empresa proposa un servei d’aterratge empresarial 
a les empreses estrangeres que volen instal·lar-se a la ciutat. 

11. Innovació, recerca i 
transferència tecnològica 
Suport a la implantació de sistemes innovadors i a la transferència 
de tecnologia a les empreses. En un món canviant, la recerca i 
la innovació tecnològica són molt necessàries per a qualsevol 
indústria, per tal que es tradueixin en factors de creixement de 
l’empresa i d’avantatge competitiu. Aquests són els centres de 
recerca i innovació que et poden donar suport:
· CETEMMSA, un centre tecnològic de serveis d’R+D, amb una 

trajectòria de més de 19 anys, que realitza recerca aplicada 
de materials i dispositius intel·ligents – Smart Materials & 
Smart Devices, amb especialització printed electronics.

· Centre de Transferència Tecnològica del TecnoCampus. 
· Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil 

(CRTTT – Escola de Teixits) de Canet de Mar.

L’èxit d’un esdeveniment 
depèn de la seva ubicació

una ciutat  
amb talent  
i emprenedora



El TecnoCampus és un ecosistema d’èxit, motor del desenvolupament econòmic de la ciutat, radar 
d’innovació i creació d’empreses. Un pol de talent i recursos que impulsen la ciutat, on la universitat, la 
innovació i l’empresa es donen la mà. Un ecosistema format per tres centres universitaris d’excel·lència, 
un parc amb més de 100 empreses allotjades, una incubadora de projectes emprenedors amb una alta 
especialització tecnològica, un centre de congressos i un centre tecnològic de referència, CETEMMSA, 
integrat a Eurecat. Ara, a aquest ecosistema s’hi suma l’Oficina Mataró Empresa.

El TecnoCampus



Edifici Universitari TCM1

Centres universitaris
CETEMMSA 

Torre TCM2

Parc Empresarial
Incubadora
Oficina Mataró Empresa Torre TCM3

Parc Empresarial



On som
TecnoCampus Mataró-Maresme
Torre TCM2, planta baixa 
Av. d’Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró
Tel. 93 169 65 02

Horaris 
De dilluns a dijous: 
de 9h a 14h i de 16h a 18h. 
Divendres: 
de 8h a 15h.

www.mataroempresa.cat

oficina 
mataró 
empresa


