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CENTRE INTERNACIONAL DE NEGOCIS DE CATALUNYA

El Centre Internacional de Negocis de Catalunya és un espai de treball i trobada per a empreses, 
professionals, directius i emprenedors amb seu a Barcelona, Girona i Figueres.

CINC ofereix tot el que necessita una empresa des de la seva constitució fins al seu desenvolupament 
en el mercat:

• Domiciliació i oficina virtual
• Lloguer de despatxos
• Sales de reunions i conferències  
• Organització d’esdeveniments
• Assessoria empresarial

Barcelona Girona Figueres



SERVEIS DEL CENTRE DE NEGOCIS

Domiciliació de societats

Domiciliació bàsica:

 » Domicili social i fiscal
 » Recepció i distribució de correu amb bústia pròpia
 » Reexpedició de correu postal i faxos
 » Número de fax genèric

Atenció telefònica:

 » Atenció telefònica amb el nom de l’empresa
 » Desviament de trucades
 » Número de telèfon exclusiu

Domiciliació personalitzada:

 » Domiciliació bàsica
 » Atenció telefònica amb el nom de l’empresa
 » Recepció de visites
 » Logotip al hall de l’edifici

Oficina virtual:

 » Domiciliació personalitzada
 » Sala de juntes i de reunions





Lloguer de despatxos

Els despatxos de CINC es diferencien per la seva imatge, funcionalitat i el seu disseny sobri i elegant. 
Tots els despatxos estan moblats i decorats, amb fil musical, climatització i fibra òptica, entre altres. 

Què inclou el seu despatx a CINC?

 » Domicili de la societat
 » Servei de recepció i secretariat de dilluns a divendres de 8:00h a 20:00h
 » Atenció personalitzada de trucades i visites i altres contactes amb el nom de la seva empresa              

(número de telèfon exclusiu i possibilitat de disposar d’un 902)
 » Imatge i publicitat corporativa al Centre, a través de displays amb el logotip de la seva empresa a                                                                                                 

la planta baixa de l’edifici i al despatx
 » Servei de manteniment i neteja
 » Control d’accés i vigilància 24h
 » Consum de llum, climatització i aigua
 » Accés a connexió Wi-Fi a tot l’edifici
 » Atenció i servei del nostre equip de professionals
 » Utilització d’espais comuns (accés a 12 sales de reunions i juntes de fins a 10 persones, sala de 

descans, office, etc.)
 » Cafeteria
 » Pàrquing de cortesia per a visites
 » Participació en els nostres actes: networkings, conferències i seminaris per afavorir les sinergies 

entre empreses vinculades a l’edifici i col·laboradores amb la fi d’establir relacions comercials i 
enriquir els vincles entre elles



Opcional:

 » Places de pàrquing
 » Servei de traducció
 » Càtering
 » Servei de hosting per a servidors
 » Material d’oficina
 » Servei de missatgeria
 » Servei d’impressions i enquadernacions

Zones comunes:

 » Hall
 » Zona descans
 » Office
 » Pàrquing
 » Restaurant

Diverses possibilitats de contractació:

 » Despatxos per a ús puntual o permanent
 » Despatxos per hores, mitja jornada o jornada completa
 » Despatxos d’ús individual o compartit (coworking)
 » Open office - Call Center
 » Despatxos / locals comercials a peu de carrer
 » Espai garantit per a casos d’emergència / contingència



Despatx de direccióDespatx individual o doble

Despatx per a 3-6 persones Despatx múltiple (per a grups)



Zona descans

Office

Hall



Sales de reunions i conferències

CINC Centre de Negocis posa a la seva disposició sales de reunions i juntes amb diverses capacitats i 
distribucions. Això li permet trobar la solució a cada necessitat i a cada moment.

Característiques:

 » Llibretes, bolígrafs i aigües
 » Papelògraf
 » Pantalla de projecció
 » Connexió Wi-Fi
 » Senyalització
 » Recepció dels assistents

Opcional:

 » Servei de càtering
 » Ús de la zona de descans per a acreditació / benvinguda dels assistents i/o càtering
 » Equips audiovisuals
 » Megafonia
 » Servei de traducció
 » Copisteria
 » Places de pàrquing
 » Elements d’imatge (logotip o qualsevol tipus de marxandatge)



Sales de reunions

Sales de formació

Sala d’actes i conferències Sales amb equipament informàtic

Sales de juntes



Actes

Conferències i cursos:

L’objectiu de les conferències organitzades per CINC és que professionals experts en diferents 
matèries instrueixin el seu coneixement als assistents amb la finalitat d’ajudar-los a millorar i superar 
les dificultats que es troben en la seva carrera professional.

Activitats lúdiques per a clients:

CINC vetlla pels seus clients i per això organitza esdeveniments exclusius com el Còctel d’estiu, la 
Festa de Nadal o Jornades esportives, on tots els clients interactuen entre ells.



Programes per a emprenedors:
CINC ha ideat els següents programes pels emprenedors: 

1D1E, 1dia 1empresa, és un programa que pretén constituir cada dia 
laboral una societat limitada de franc pels emprenedors. 
Ofereix de franc la constitució d’una societat limitada i el domicili 
social de l’empresa. Durant sis mesos també ofereix sense cost 
assessorament integral, gestió comptable i fiscal, esdeveniments, 
networking, apadrinament i punt de trobada i treball.

L’escola d’estiu dels emprenedors del 22@ Barcelona. 
Hi obtindrà els coneixements necessaris per posar en marxa la seva 
idea de negoci: des de com realitzar el business plan, aspectes legals, 
jurídics fins a estratègies de màrqueting i vendes.

Un congrés dedicat al món dels desenvolupadors a escala global amb 
l’objectiu de fomentar el desenvolupament de noves tecnologies 
(web, mòbil, robòtica, cloud, opensource).
Dirigit a desenvolupadors, emprenedors, estudiants, empreses i 
inversors.

1Dia 1Empresa

Summer Startup School

BCN Developers Conference

CINC també col·labora en actes per a emprenedors i empreses organitzats per: 



SERVEIS D’ASSESSORIA D’EMPRESES

El servei d’assessoria de CINC ajuda al client en relació amb les diferents administracions per a què 
compleixi sempre amb les seves obligacions amb el menor cost possible, així com en la realització 
d’una adequada planificació per optimitzar el pagament d’impostos i cotitzacions socials en anys 
futurs.

Assessoria Fiscal

CINC l’assessorarà fiscalment, planificant i supervisant de manera individual la correcta aplicació de 
les seves obligacions legals i el representarà davant dels organismes oficials.

Assessoria Comptable

El departament de comptabilitat té com a finalitat oferir-li un servei comptable integral, que consisteix 
en: assessoria, comptabilitzar i tancar el moviment diari i assistir a les inspeccions. D’aquesta manera, 
CINC el representarà davant dels organismes públics i formalitzarà tots els llibres oficials de les 
societats, associacions, cooperatives i persones físiques amb activitat empresarial o professional.

Assessoria Laboral

Aquest departament s’encarregarà d’assessorar-lo en les seves relacions laborals i realitzarà les 
gestions i declaracions necessàries per a complir les disposicions legals vigents.

Assessoria Jurídica

La missió del departament jurídic de CINC és assessorar-lo i representar-lo davant els organismes 
oficials i altres entitats.

Assessoria Financera

El departament financer s’encarregarà de buscar les opcions d’inversió o de finançament més           
adequades per a la seva empresa.



Auditoria

Aquest departament s’encarregarà d’avaluar la informació financera i determinarà de forma raonable 
si aquesta reflecteix adequadament la situació econòmica de l’empresa en la data assenyalada. La 
seva comesa és satisfer les demandes dels organismes oficials i altres agents interessats (bancs, 
proveïdors, etc.). Inclou proves de control, revisió analítica, proves substantives i anàlisi dels fets 
posteriors.

Protecció de Dades

La Llei Orgànica de Protecció de Dades obliga a les empreses a implementar mesures que assegurin 
la privacitat i l’ús correcte de les dades existents.
El departament de LOPD l’ajudarà a adaptar-se a la Llei mitjançant un servei integral de consultoria 
per tal d’assegurar un total compliment de la normativa vigent.

Corredoria d’Assegurances

La corredoria d’assegurances de CINC és a la seva disposició per a qualsevol consulta personal i/o 
professional. 
L’objectiu de CINC és assessorar-lo amb la millor selecció de productes tenint en compte el doble 
aspecte de qualitat i preu per tal d’oferir la millor pòlissa en funció de les seves necessitats.

Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)

CINC és Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) oficial. Com a PAE, CINC ofereix assessorament a 
emprenedors per a la creació i desenvolupament de la seva empresa. 

Promotor de l’Institut Català de Finances (ICF) 

CINC és també promotor de l’ICF, Institut Català de Finances, i com a tal, facilita a petits empresaris 
i emprenedors assessorament personalitzat sobre productes de l’ICF sense tràmits dificultosos ni 
complicacions burocràtiques. 
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