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ANNEX III 

REGLAMENT ESPAI CENTRE DE PROJECTES  
EMPRESARIALS (CPE) 
 
 
QUÈ ÉS EL CPE ? 
 
El CPE és un espai que s’integra en el Hub d’empreses i emprenedoria de Creacció i que acull 
especialment a aquells projectes de recent creació (menys de 5 anys). 
 
 
Condicions d’accés addicionals al reglament general 
 
Tant el CPE com els altres dos espais que conformen el Hub d’empreses i emprenedoria de 
Creacció (Vit i Casa Convalescència) tenen per objectiu generar un ecosistema basat en 
l’intercanvi de coneixement i la col·laboració entre les empreses i professionals que s’hi allotgen 
i que hi interactuen. Això implica que els projectes que hi sol·liciten un espai han de tenir l’actitud 
i els elements necessaris per posar en valor i participar d’aquest plantejament de xarxa, que és 
la base sobre la qual es fonamenten els serveis i recursos d’aquests espais i que és un element 
bàsic per assolir els objectius comuns que Creacció comparteix amb l’emprenedoria i les 
empreses.  
 
D’altra banda caldrà també, en el cas del CPE, que es demostri l’encaix amb l’ecosistema 
existent, aportant complementarietats als projectes allotjats. 

 
 
HORARIS I ACCESSOS 
 
Tret d’excepcions puntuals contrastades amb els usuaris, l’horari d’accés al CPE és de dilluns 
a divendres de 8h a 20h sense interrupció.  
 
Els dies festius coincideixen amb el calendari de festius nacionals i locals de Vic.  
 
S’accedeix al CPE a través de l’edifici del Sucre (segona planta), que gestiona l’OFIM 
(Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic), per tant, qualsevol canvi en 
aquests accessos, aparcament, incidències per l’organització de fires o altres esdeveniments 
queda fora de l’àmbit dels responsables de Creacció. 
 
En el cas de disposar d’un despatx es proporcionen dues còpies de claus per accedir-hi i s’ha 
de consultar sempre amb els responsables la possibilitat de disposar de més copies o de fer-
ne de noves.  
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ESPAIS I USOS 
 
Espais comuns 
 
El CPE disposa del següent espai de reunió i treball comú per als professionals que s’hi allotgen: 
  

 Sala de reunions interna, 8 places 
 
L’ús d’aquest espai ve determinat per la disponibilitat, que caldrà convenir amb recepció de 
l’OFIM que en fa la reserva i el control. Aquest espai és d’ús gratuït per als professionals 
allotjats al Hub d’empreses i emprenedoria de Creacció i no es poden utilitzar en aquells 
casos en què l’ús de l’espai generi un benefici econòmic directe. 
 
Les empreses allotjades al CPE també disposen d’un espai office-cuina (compartit amb els 
treballadors dels diferents departaments de l’Ajuntament de Vic de la segona planta de l’edifici). 
 

 
Allotjament 
 
L’allotjament d’empreses i professionals al CPE es pot sol·licitar per a: 

 
Despatxos de 15 m2. El CPE disposa de 6 despatxos que 
s’entreguen amb mobiliari, amb accés a la xarxa i a veu IP (inclou 
telèfon).  

 
Aquest allotjament inclou els serveis de suport que comporten ser 
membre del Hub d’empreses i emprenedoria de Creacció, així 
com el servei de neteja, recepció de paqueteria i l’ús gratuït de 
tots els espais comuns descrits anteriorment. 

 

 
 
PREUS 
 
No inclouen l’IVA. 
 
 
Allotjament 
 

 Despatxos: 150 € mensuals per despatx. (Pròrroga extraordinària, 180 € mensuals) 
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Preus dels serveis complementaris. Aquests s’hauran d’abonar a l’OFIM 
 

 Fotocòpies b/n  0,04 €/u 

 Fotocòpies color  0,12 €/u 

 Impressions b/n  0,04 €/u 

 Impressions color  0,12 €/u 


