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CONVOCATÒRIA PER A LA  CESSIÓ D’US PRIVATIU DE DESP AXOS PER 
A ENPRENEDORS I EMPRESES EN EL CENTRE POLIVALENT  
 
L'Ajuntament d'Algemesí, en compliment de les previsions de l'Agenda Local 
21, del projecte FEDER executat posa a disposició dels emprenedors i noves 
empreses o de recent creació, el Centre Polivalent “ Verge de la Salut”. 
 
La possibilitat d’accedir a l’ús d'una sèrie de locals i espais inclosos  en aquest 
espai municipal, suposa uns mitjans essencials per a fer efectiva esta política 
de participació ciutadana. 
 
En aplicació d’eixa finalitat, s’ha aprovat la convocatòria, d’acord amb les 
següents bases : 
 
1.- OBJECTE 
 
Es objecte de esta convocatòria, regular la cessió d'ús de despatxos de 
propietat municipal ubicats en el Centre Polivalent “Verge de la Salut” amb la 
finalitat de facilitar la cessió de despatxos  i sales de formació  per a 
professionals, emprenedors i empreses un espai on desenrotllar les seues 
activitats i aconseguir els seus objectius estatutaris 
 
Seran objecte de cessió els despatxos disponibles en primera o segona planta 
del Centre Polivalent. La concreta assignació dels espais serà decisió 
discrecional de l’Ajuntament d’Algemesí, en funció de les disponibilitats, prèvia 
consulta amb els representants de les entitats cessionàries. 
 
Els despatxos cedits inclouen l’ús de mobiliari, el servici d'internet wi-fi, 
subministrament d'energia elèctrica, calefacció, refrigeració i aigua corrent 
sanitària, sistema d’alarma, assegurança de continent, ús de serveis comuns, 
neteja i aparcament (en el termes de l’acord d’adjudicació ó autorització, una 
vegada habilitat l’adequat sistema d’accés), la despesa  del quals és a càrrec 
de l'Ajuntament. 
 
No se podrà instal·lar cap element fixe en les parts dels espais objecte de 
cessió. 
L’Ajuntament d’Algemesí facilitarà a cada entitat cessionària una targeta 
d’accés a les instal·lacions corresponents. 
 
En cas de pèrdua o extravio, les targetes que es tinguen que reposar aniran a 
càrrec de la entitat cessionària. 
 
Les entitats cessionàries podran utilitzar els despatxos cedits entre les 7 hores 
i les 24 hores, de dilluns a diumenge. L’autorització concretarà l'horari 
d'utilització i els criteris per a fixar o modificar este horari. 
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En l’adjudicació ó autorització del despatx s'incorporarà un inventari dels béns 
mobles en ell existents, que seran d’us privatiu.  
Abans del inici efectiu del dret d’us, el representant legal de la entitat 
cessionària firmarà una relació inventariada dels bens adscrits que es 
cedeixen. 
 
2.- MODALITATS 
Dins de les fases del cicle de vida d’un projecte empresarial, podem emmarcar 
les fases de “gestació d’idea empresarial i model de negoci” realitzat a la 
incubadora d’empreses; i de “desenvolupament del projecte empresarial” 
realitzat al viver. 
 
FASE I: Incubadora d’empreses 
Es posa a disposició dels emprenedors un espai compartit d’ús no exclusiu. El 
despatx s’adaptarà  per un ús compartit, i que repartirà la franja horària 
d’utilització segons les demandes i millor aprofitament dels recursos.  
 
Com a norma general: 

• L’estada de l’emprenedor o equip d’emprenedors està limitada a sis 
mesos; aquest període pot ser prorrogable en funció del grau d’èxit de 
l’emprenedor i el seu equip i en funció de la demanda del servei; la 
concessió de la pròrroga la determina la comissió avaluadora,  i mai 
podrà ser superior a un any. 

• Els equips de treball (corresponents a un sol projecte empresarial) no 
podran estar formats per mes de tres persones de forma simultània.  

• Les condicions a complir per l’equip emprenedor és que durant la seua 
estada en la incubadora ha d’aconseguir: 

− Presentar el projecte final de negoci 
− Realitzar l’estudi de viabilitat de l’empresa 
− Materialitzar la constitució jurídica definitiva de la nova 

societat que ha d’estar obligatòriament constituïda en la 
ciutat d’Algemesí  

 
FASE II: Viver d’empreses 
Es posa a disposició dels emprenedors que inicien l’activitat econòmica un 
espai físic d’us exclusiu on podrà dur a terme la totalitat o part del 
desenrotllament del projecte empresarial i la seua activitat diària. 
Es podrà optar a un despatx dotat amb 2 llocs de treball amb ús de la totalitat 
del despatx o compartir 2 empreses el despatx cadascuna en un lloc de treball. 
 
3.- SOL·LICITANTS 
 
Estarà dirigit a emprenedors i a empreses de nova o recent creació, de forma 
preferent: 
- Empreses de serveis de base tecnològica/nova economia, emmarcades en 
les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) 
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- Empreses participades en el 50% per joves menors de 35 anys 
- Emprenedors declarats discapacitats com a mínim en un 33% de 
minusvalidesa 
- Emprenedors de col·lectius desfavorits 
- Empreses o autònoms d’activitats que potencien i promocionen les nostres 
arrels, cultura o societat. 
- Emprenedors que impulsen el cooperativisme. 
- I per aquells projectes en altres activitats no detallades anteriorment, que pel 
seu  interès puguen afavorir en un futur la creació d’ocupació local 
  
Podran sol·licitar l’adjudicació d’un despatx d’ús compartit ó exclusiu totes 
aquelles persones promotores d’un projecte de creació d’empresa, o empreses 
creades com a màxim en els últims dos anys, circumstancia que s’acreditarà 
en el cas de les societats a través de l’Escriptura de Constitució, i en cas de 
persones físiques amb la data d’alta en el Règim Especial de Treballadors 
Autònoms. 
 
Aquestos despatxos estarà dirigit a empreses de nova o recent creació, de 
forma preferent, amb els requisits que s’estableixen en esta convocatòria i en 
les disposicions de la regidoria de promoció industrial i empresarial. 
 
Podran sol·licitar la participació en un despatx múltiple els emprenedors que 
tenint una idea de negoci pretenen confeccionar el pla d’empresa. Un 
empresari ja existent s’assimilarà a emprenedor si demostra vol impulsar una 
nova idea de negoci. 
 
Serà obligatori que tant les noves empreses com les empreses  ja existents 
que opten a ocupar un espai en el viver tinguen la seua seu social i fiscal a 
Algemesí i l’alta de l’activitat en el cens d’obligats tributaris a Algemesí. 
 
En el cas en que l’emprenedor/s es troben en tràmits de constitució i pretenen 
iniciar l’activitat en el despatx sol·licitat s’acceptarà una declaració responsable 
d’aquesta circumstància i el compromís de presentar els documenta durant el 
primer mes d’estada al Centre Polivalent. En cas d’incompliment finalitzarà la 
cessió.   
4.-FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds per a la cessió dels despatxos hauran de formular-se, per 
qualsevol dels mitjans previst (incloent la possibilitats de model normalitzat 
d’instància), davant del Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Algemesí, aniran 
adreçades a l’Agència de Desenvolupament d’Algemesí amb el models que es 
facilitarà a les entitats i s’haurà d'adjuntar els documents següents: 
 
1. Fotocòpia del DNI del representant de l'entitat ó document identificatiu del 

sol·licitant i en el seu cas NIF de l’empresa i estatuts de constitució. 
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2. Descripció de la idea de negoci a desenvolupar en la incubadora 
d’empreses 

3. Pla d’empresa per a ubicar-se en el viver d’empreses i acreditació de l’alta 
de l’activitat en el cens d’obligats tributaris i en el regim corresponent de la 
seguretat social. 

4. Currículum vitae de les persones participants així com altres acreditacions 
requerides per completar l’avaluació.  

5. Proposta d'horaris d'ús de l'espai. 
6. Certificat de l'acord de l'òrgan de govern corresponent on s'acorde la 

sol·licitud de cessió de l'espai municipal. 
7. Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions davant  de 

les administracions publiques. 
8. Declaració responsable de conèixer i acceptar les normes generals d'ús 

previstes en la normativa reguladora. 
9. En el seu cas declaració responsable  de la situació en tràmit de constitució 

/ o alta activitat i compromís presentar documentació durant el primer mes 
de la cessió. 

 
Presentada la sol·licitud i documentació, haurà de ser examinada i aprovada 
per la Comissió Avaluadora per a poder formalitzar la cessió. 
 
5.- TERMINI DE PRESENTACIO  DE SOL·LICITUDS  i CRIT ERI 
D’ADJUDICACIÓ 
 
De forma excepcional, en esta primera fase inicial, s’anirà adjudicant en funció 
de les peticions que es reben, sempre que s’acompleixen els requisits.  
 
Es podrà sol·licitar la cessió de despatxos a partir del dia 3 d’abril de 2014. 
La cessió s’autoritzarà mitjançant resolució i s’efectuarà acta d’entrega de 
targetes que serà simultània al pagament per anticipat – mitjançant 
autoliquidació- de la primera mensualitat 
 
6.- PUBLICITAT  
 
Pagina web de l’Ajuntament d’Algemesí, altres mitjans municipals habituals, 
Departament Agència de Desenvolupament d’Algemesí  
 
7- DURACIO DE LA CESSIÓ   
 
L'acord de cessió o autorització d'ús de despatxos serà d'un any natural, 
prorrogable per un any més, prèvia sol·licitud amb més de tres mesos 
d’antelació a la finalització del termini. Es podrà prorrogar la cessió a partir del 
segon any segons l’estat d’ocupació del conjunt de despatxos en el Centre 
Polivalent per un període de 6 mesos o 1 any a criteri del Consell Econòmic i 
social vista la petició del sol·licitant. 
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L’acord d’autorització d’ús de la incubadora d’empresa està limitada a 6 mesos. 
La concessió de la prorroga serà dictaminada per la Comissió avaluadora. 
 
El còmput  s’entendrà de data a data des del dia de l’acta d’entrega de 
targetes. El pagament de les taxes, des de la segon mensualitat  s'efectuarà 
amb periodicitat mensual, mitjançant domiciliació bancària, per la qual cosa en 
l’instancià facilitaran les dades  per poder efectuar els càrrecs l’ajuntament. 
 
8.- COMISSIÓ AVALUADORA 
 
Actuarà com a comissió avaluadora el Consell Econòmic i Social, i l’òrgan 
instructor de les sol·licituds l’Agència de desenvolupament d’Algemesí 
 
9.-  TAXES PER LA CESSIÓ DE L’ ÚS DELS DESPATXOS :  
En aplicació de l’ordenança fiscal aprovada, la quantia de les taxes per a la 
cessió dels despatxos del Centre Polivalent seran les següents: 
 
Incubadora d’empreses: Un lloc de treball dins d ’un despatx compartit amb 
un màxim de 12 usuaris, per a  permetre gestar la seua idea i model 
d’emprenedoria: 50 € per ús del servei durant els 6 mesos 
 

Viver d’empreses: que pot ser un despatx d’ ús exclusiu ó compartit amb dos 
llocs de treball cada despatx 
-. Ús compartit : 50 € per usuari i mes. en el primer any i 100 euros/mes pel 
segon any 
-  Ús individualitzat: 100 € mes en el primer any i 200 euros/mes pel segon any 
 
9.- CONDICIONS  ESPECIALS D’EXECUCIÓ DE L’ÚS DELS D ESPATXOS  :  
Serà d’aplicació allò disposat en l’Ordenança Reguladora de l’ús del  
Polivalent, pel que fa a les obligacions, responsabilitat i demès disposicions de 
caràcter general establertes en el mateix, i específicament per  al usos dels 
despatxos, així com la normativa sectorial  d’activitats, contractes i patrimoni de 
les entitats locals, així com l’ordenança fiscal respectiva 
 
Esta convocatòria té una duració d’un any, podent l’ajuntament, amb antelació 
suficient a la finalització d’aquest termini, efectuar una nova convocatòria ó 
prorrogar ó modificar les condicions d’aquesta 
 
(Aprovada per Junta de Govern Local en sessió de 2 d’abril de 2004 i inclou les 
modificacions aprovades en Junta de Govern Local en sessió de 13 de maig de 2016) 


