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EL TECNOCAMPUS HEALTH – TCM6 

 
El TecnoCampus és un parc tecnològic i universitari impulsat per l’Ajuntament de 
Mataró. La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme és l’organisme encarregat del seu 
govern i el seu desenvolupament estratègic. La integració d’un campus universitari, 
vinculat a la Universitat Pompeu Fabra, i d’un parc tecnològic i empresarial és el principal 
tret diferencial del TecnoCampus, que aposta per l’emprenedoria i per la formació de 
qualitat vinculada al teixit productiu del territori.  

La missió del TecnoCampus és esdevenir un element 
territorial de suport a la generació de riquesa i 
creixement econòmic. 

 

EL PARC EN XIFRES 
 

Actualment el parc allotja empreses i fomenta 
l’emprenedoria. Dues torres bessones (TCM2 i TCM3) 
acullen els espais on s’integren aquestes empreses i la 
incubadora. A més, hi ha ubicat un Centre de 
Congressos (TCM4) amb capacitat per organitzar actes 
de fins a 400 persones. 

 
Les empreses del parc han apostat per la proximitat a la 
universitat i per l’aprofitament dels recursos que 
faciliten el seu creixement. En aquest sentit, els serveis 
que s’ofereixen a empreses i start-ups de la comunitat 
TecnoCampus s’emmarquen en els següents eixos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

120 Empreses i 
institucions
allotjades

720 Treballadors

18 empreses a la 
incubadora

60 Empreses 
start-up creades

542 Emprenedors 
atesos

El parc, com a 

infraestructur
a de qualitat

Programes 

d’acceleració 
del 

creixement

Programa 
d’internacionalit

zació

Servei de 

finançament 
avançat

Oficina Mataró Empresa
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L’oportunitat 
 
 

 El sector salut (bio, clínic, tic-salut,...) està en una 
etapa de fort creixement.  Mataró compta amb 
empreses i institucions tractores que fan atractiu el 
territori (EURECAT, Fundació Tic-Salut, Hartman, 
PaloBiofarma, Minorix...) i l’entorn Maresme és 
amable per a aquest sector. 

 Tecnocampus concentra ja avui prop de 20 empreses 
del sector salut. 

 La creació de TecnoCampus-Salut respon al 
creixement orgànic natural del Parc, i que vol afavorir 
l’atracció de noves empreses que generin un hub de 
salut. 

 Aquest nou espai replica la “fórmula TecnoCampus” 
que ha resultat un cas d’èxit. I significa donar 
resposta a aquest sector dins el Parc i fer que els llocs 
de treball, de les empreses que ja hi son i els nous, es 
quedin a la Ciutat de Mataró. 

 

 

El projecte TecnoCampus Health és un espais concebut com 
a concentrador de coneixement i innovació entorn la Salut. 
Està format per: 
1. Centre de formació universitària - Escola Superior de 
Ciències de la Salut TecnoCampus  
2. Empreses biotech, eHealth, mHealth - En un espai 
connectat a l’Escola Salut TecnoCampus per allotjament 
d’empreses del sector salut digital o salut vinculada a la 
Biotecnologia. 
 

  

Definicions i conceptes 

per identificar el 

sector: 

 

D-Health (Salut digital):  

L'ús de les tecnologies de 
la informació i 
comunicació per millorar 
la salut humana, els 
serveis de salut i el 
benestar dels individus i 
entre poblacions. Inclou 
el suport sanitari i 
millores en el benestar de 
les persones mitjançant 
dispositius mòbils (M-
Health). 

Medical Devices: 

Qualsevol instrument , 
dispositiu, equip, 
programa informàtic, 
material o altre utilitzat 
sol o en combinació , 
inclosos els programes 
informàtics adreçats pel 
seu fabricant a finalitats 
específiques de 
diagnòstic i/o teràpia i 
que intervingui en el seu 
funcionament, destinat 
pel fabricant a ser utilitzat 
en essers humans, sol o 
en associació d’altres  

Biotech:  

Tota aplicació tecnològica 
que utilitzi sistemes o 
processos biològics u 
organismes vius o els seus 
derivats per a la creació o 
modificació de productes 
o processos. 
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ELS NOUS ESPAIS TCM6 

 

Descripció. 

Situat en un  edifici singular de 30.000 m2 de superfície d’oficines i locals comercials 
amb vistes al mar i a la muntanya al costat del Parc Científic i de la Innovació 
TecnoCampus Mataró i Maresme. Forma part del concepte de Districte TecnoCampus 
que s’alinea de forma precisa amb el requeriment de nous espais  i les estratègies de 
projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial, vinculat a la Salut. El TCM6 ha de 
suposar un dels conceptes evolutius del Parc a Districte, fent aposta vertical pel clúster 
Salut. 

 Edifici de 4 plantes sobre rasant i 2 més en soterrani. 
 La distribució de les seves plantes permet generar una zona oberta i enjardinada 

a la segona planta, d’us privatiu del conjunt de l’edifici, destinada a zona d’estada 
i relació. 

 Acull empreses de sectors tant diversos com el de noves tecnologies, assessories, 
construcció, supermercats, tèxtil i altres sectors de serveis. 

 Té disponibilitat de places d’aparcament en el mateix edifici i preparat per l’accés 
de furgonetes. 

 En la seva primera planta s’han disposat els espais d’oficines de mides diverses, 
des de 36 a 143 m2, escalables dissenyades amb els recursos d’infraestructura 
d’alta tecnologia preinstal·lats, per facilitar l’arribada de les empreses del sector, 
mitjançant un servei  “claus en mà”. 
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Distribució modulable i mides dels espais del TCM6 - Health 

adora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Espai: 1,233 m2 
Nombre d’empreses acollida: 12 empreses 
Total ocupat per empreses: 942,25 m2 

Incubadora

• Incu 1 – 41,78m2

• Incu 2 – 38,04m2

• Incu 3 – 36,64m2

• Incu 4 – 40,58 m2

Medical Device i Digital health

• Oficina 2 – 104,84 m2

• Oficina 3 – 109,93 m2

• Oficina 4 – 36,30 m2

• Oficina 5 – 53,02m2

Biotech 

• Oficina 6 – 143,61 m2

• Oficina 7 – 92,18 m2

• Oficina 8 – 88,07 m2
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Serveis inclosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els serveis anteriors estan inclosos en el preu de lloguer. 

 

 

Preus/m² de les oficines.  

Tipus d’espai Preu / m2  

1er any 

Preu/m2  

2on any 

Preu/m2  

3er any 

Incubadora Health 9.00€/m2 11.00€/m2 14.00€/m2 

Oficines Empreses Health 15.07€/m2 + Var. IPC +Var. IPC 

 

  

Detall servei Descripció 

Accés a Xarxa i Internet  Identificació d’usuaris. 

 Xarxes VLAN i VPN d’accés a dades.  

 Seguretat perimetral 

 Gestió de connectivitat Swhitching i 

routing 

Vigilància i consergeria  Consergeria en horari d’atenció al públic. 

 Vigilant nocturn i festius. 

 Sistema CCTV en espais comuns i d’accés. 

 Sistema de control d’accés per RFID 

 Instal·lacions de veu i dades (8MB baixada – 16MB pujada). Instal·lacions 
de climatització (aire fred i calent) 

 Instal·lacions elèctriques. 
 Sales d’ús comú: sales de reunions, menjador-office  i vending.  
 Servei de consergeria 
 Servei de seguretat 
 Servei de neteja dels espais comuns. 
 Senyalitzacions de l’empresa a l’edifici. 

Especificitats 
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Tarifa per ús de laboratori:  

Les empreses poden optar a fer us de les instal·lacions de laboratori amb que compta 
l’Espai, de tarifa variable, segons els usos contractats:  

 

 
 
 
 
 

 

IVA no inclòs  

El lloguer d’aquestes oficines i els serveis de laboratori està subjecte als impostos i 
taxes municipals vigents (IBI, Escombraries i les que es derivin segons l’activitat 
desenvolupada).  
 

 
Etiqueta certificació energètica 
En una escala entre la G i l’A (en què A és la qualificació més alta), el TecnoCampus té 
l’etiqueta B en al qualificació energètica de l’edifici. 

  

Tipus tarifa* Preu mensual Especificacions 

Reduïda 50€  sense limitació d’hores d’ús 

Complerta 150€ sense  limitació d’ús 

Extern 200€ Existeix limitació d’hores d’ús.. 

Tarifa reduïda per serveis mínims a les empreses del Parc que inclou:  
ꝋ Utilitzar espai de rentat i esterilitzat autoclau. 
ꝋ Aigües destil·lada i aigua MilliQ. 
ꝋ Cabina extractora de gases 
ꝋ Màquina de gel. 
ꝋ Recollida de residus. 

Tarifa complerta per l’ús addicional d’altres serveis i recursos de laboratori 

específics per empreses del Parc: 

ꝋ Càmeres fredes 

ꝋ Emmagatzematge en fred (ultracongeladors -80ºC  i Nitrògen Líquid) 

ꝋ Centrifugues 

Tarifa extern per accés a laboratori per qualsevol us per part d’empreses externes 

al parc 
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Llista empreses i institucions vinculades al sector 
presents.  
 

El TecnoCampus ofereix un ecosistema on formar, crear, innovar i connectar. Les 
empreses allotjades comparteixen espais amb tres escoles universitàries adscrites a la  
Universitat Pompeu Fabra i amb el centre tecnològic Eurecat . Però també connecta amb 
el conjunt d’empreses del sector localitzades al Maresme, configurant un hub de la salut: 

 

 

 

  

Aproa Experience
Innovem (innovative 

solutions)
Palobiofarma, SL Quantium Medical, SL

Minoryx Therapeutics, 
S.L.

CSV Experts Global Quantum Leap
Hartington Business, 

SL

Fundació  Privada 
Centre TIC i SALUT

Braingaze S.l.
Eignapharma, SLU OH Strategy & Digital 

Communication S.L.

Isalus - Serveis 
Informàtics 

Lidermed Medicare System Cebiotex

Hartmann
Consorci Sanitari del 

Maresme
Beiersdorf
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CENTRE DE CONGRESSOS  

L’integren un auditori amb capacitat per a 323 persones, un foyer, dues sales 
modulables multifuncionals i aules acadèmiques de disseny modern.   

 

S’apliquen bonificacions per a les empreses allotjades al Parc. 
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PÀRQUING  

L’aparcament soterrani de TecnoCampus, amb capacitat  per a 477 vehicles, ofereix 
diferents tipologies d’abonament per adaptar-se a les necessitats de les empreses 
allotjades.  

Preu plaça aparcament                                  48,67€ 

Preu abonament  80h                                     29,09€ 

Preu abonament  120h                                  35,47€ 

Preu tiquet cortesia  1h                                   1,58€ 

BiciCampus                                                       8,26€/any 

           

IVA no inclòs 

Per cada 100 tiquets de cortesia s’aplica una bonificació del 20%. 
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SERVEIS ADDICIONALS:   

Cafeteria Restaurant  

 

 

Sales de reunions 
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Localització, accessibilitat i transport. 
 

Mataró, és una ciutat connectada amb les xarxes de transport diverses a tant sols 30-40 
minuts de la Ciutat de Barcelona i a 45 minuts dels aeroports de Barcelona i Girona.  

 

 

Qualitat de vida i Entorn 
 

Ciutat mediterrània, activa i en transformació, que impulsa les noves tecnologies i fidel 
a la seva cultura i història. Aquest és el tipus de ciutat que us està esperant. Coneixereu 
el seu ric patrimoni arquitectònic i arqueològic, podreu gaudir de les seves platges, parcs 
i muntanyes, us divertireu amb les seves festes i tradicions. A Mataró trobareu un ampli 
ventall de botigues, comerços i mercats tradicionals de la Mediterrània. Quan vingueu, 
podreu compartir el nivell de vida i els desafiaments del segle 21 amb la gent de Mataró.  
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Entorn Econòmic 

Mataró és la ciutat més gran entre Barcelona i França que representa 1,33% del PIB de 
Catalunya. Una ciutat pionera en la industrialització de Catalunya, que a l'actualitat està 
diversificant els seus sectors productius, l'establiment de prioritats per a la recuperació 
de les principals indústries (tèxtil, comerç i turisme), i empenyent el coneixement, els 
sectors nàutics i de la salut com a clau per al futur de la ciutat. 

 

 

Principals zones d’activitat econòmica 

Mataró és una excel·lent opció per a la localització de noves empreses, les quals podran 
gaudir dels avantatges d’una òptima situació i de serveis tecnològics avançats per 
millorar la seva competitivitat i desenvolupar activitats R+D+i. 

 

 

 

 

 

 

  

Tèxtil, amb un 
enfoc innovador 

i tecnològic
Marítim

Les TIC i la 
telemedicina

Salut, Benestar i 
Esport

PRINCIPALS 
SECTORS 

D’ACTIVITAT
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Contacta amb nosaltres 
 

 

 

 

 

Persones de contacte 

Carles Fillat      Emma Feriche 

cfillat@tecnocampus.cat    eferiche@tecnocampus.cat                                        

931696502                       931696502 
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