
 

RESOLUCIÓ REAJUSTAMENT M2 LABORATORIS DE COWORKING DE L’AJUT 
DEL PROGRAMA DENOMINAT BCN HEALTH BOOSTER QUE ATORGA LA 
FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA A EMPRESES PER 
L’AFAVORIMENT DE L’ACCELERACIÓ D’INICIATIVES EN L’ÀMBIT DE CIENCIES 
DE LA SALUT AMB EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

La FUNDACIÓ, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i Biocat han 
impulsat el programa BCN Health Booster, en endavant també denominat 
“Acceleradora”, que consisteix en un programa d’acceleració d’empreses del sector 
salut de 3 anys de durada que consisteix en l’accés a un laboratori al Parc Científic de 
Barcelona, amb la renda i els serveis bonificats i un programa especialitzat d’acceleració 
impartit per Biocat. 

Les empreses seleccionades per l’Acceleradora son les següents: 

Ona Therapeutics 
Aptadel Therapeutics 
OneChain Immunothrapeutics 
Deepull Diagnostics 
Mimark Diagnostics 
Nuage Therapeutics 
Artificial Nature 
Gat Biosciencie 
GAT therapeutics 
Oncoheroes Biosciences 
Bioliquid Innovative Genetics 

Les Bases de l’Acceleradora, preveuen que els lloguers i serveis generals d’aquests 
laboratoris estaran bonificats durant tres anys de la següent manera:  

• 1er any: 65% bonificació – 35% a càrrec de l’empresa  
• 2on any: 40% bonificació – 60% a càrrec de l’empresa  
• 3er any: 20% bonificació – 80% a càrrec de l’empresa  

 
A la següent taula 1 es detallen els imports bonificats associats als laboratoris que 
formen part de l’Acceleradora previstes a les bases.  
   

 

Un cop finalitzades les obres, s’han realitzat els amidaments definitius dels espais 
destinats a laboratoris de coworking LABCO1, LABCO2, LABCO3 i LABCO 4,  i s’han 
detectat petits desajustos respecte els plànols del projecte d’obres que comporten que 
calgui fer un petit reajust en el càlcul dels imports bonificats associats a aquests per tal 
que es corresponguin als m2 reals de cada espai de laboratori. 



 

A la vegada i fruit dels arrodoniments dels imports individuals concedits, l’import definitiu 
dels ajuts en forma de bonificacions puja a 343.359,19 € i no als 343.356,00 € inicialment 
previstos.  
 
Com que es tracta de petits canvis, que no afecten substancialment l’import de l’ajut final 
total, que és el mateix doncs la diferencia és només al arrodonir els decimals, ni tampoc 
a les perspectives de les empreses participants, atenent que l’objecte sempre ha estat 
la bonificació d’un percentatge de la renda i els serveis generals i mai han optat ni per 
un import ni per un espai en concret, es pot aplicar d’ofici, i sense cap procediment, 
l’establert en l’article 109.2 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques relatiu a la correcció dels errors materials. 
 
Per l’exposat anteriorment, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Acordar els següents reajustaments en la taula 1 on es detallen els imports 
bonificats: 
 

laboratoris m2  

Any 1 65% bonificació Any 2 40% bonificació Any 3 20% bonificació 
Import 
mes 
Empresa 

Bonificació 
mes 

Import 
mes 
Empresa 

Bonificació 
mes 

Import 
mes 
Empresa 

Bonificació 
mes 

LABCO1 37,36 567,76 1054,42 973,31 648,87 1297,75 324,44 
LABCO2 36,24 550,74 1022,80 944,12 629,42 1258,83 314,71 
LABC03 42,79 650,28 1207,67 1114,77 743,18 1486,36 371,59 
LABCO4 41,70 633,72 1176,90 1086,372 724,248 1448,496 362,124 

 
Segon.- Informar a totes les empeses participants. 
 
Tercer.- Notificar la modificació de la Taula a l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona 
Activa i Biocat. 
 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Maria Terrades Palomar 
Directora General   
Fundació Parc Científic de Barcelona  
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