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Open 
Space

Parc tecnològic  
TecnoCampus



Ecosistema  
d’Emprenedoria  
i d’Innovació

el tecnoCampus integra universitat i empresa 
en un espai únic que ofereix programes de 
suport a l’emprenedoria, la internacionalització, 
la innovació i la cerca de finançament. 

el Parc tecnològic, amb 113 empreses 
allotjades, representa un motor d’activitat 
econòmica de qualitat per al territori, i lidera 
projectes innovadors i  transformadors.

II3
Empreses i  
institucions  
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Start-up creades

694
Treballadors

646
Emprenedors  
atesos

I9
Empreses a  
la Incubadora





Espai  
Open Space  
TecnoCampus

L’Open Space és una alternativa per la 
localització empresarial que atrau a professionals 
independents en el seu camí cap el creixement.

És un espai de treball compartit on es fomenta  
la col·laboració, el networking i la comunitat.

Les empreses ubicades a l’Open Space també 
poden gaudir de les zones comunes del Parc, es 
situa a la cinquena planta de l’edifici tCm2 i a  
la quarta planta de l’edifici tCm3.



Serveis espais Open Space

Espais d’ús compartit
• Sales de reunions tancades a disposició de les empreses.
• espais networking.
• menjadors.

Serveis de Comunitat

Comunitat TecnoCampus. Participació en sessions de 
networking, informatives, business corner, esmorzars de 
treball, afterwork. 

Comunicació i posicionament. Presència al web del 
tecnoCampus com empresa vinculada al Parc i accés a la 
seva intranet com a usuari de ple dret a tots els serveis allà 
previstos.

Col·laboració amb la Borsa de Talent Universitari. 

Suport avançat pel finançament, internacionalització, 
programes d’acceleració i de xarxes de parcs tecnològics  
i de la innovació. 

Lloguer d’espais congressuals amb dret a descomptes. 

Accés al pàrquing tecnoCampus amb tarifes preferencials.



Serveis Tecnològics
equipament “plug and play”. Disposa 
d’una infraestructura tecnològica 
adaptable i escalable que permet que 
qualsevol empresa amb la seva pròpia 
maquinària i el seu programari pugui 
ubicar-se i ser operativa de forma 
immediata. 

Connexió a internet de banda ampla. 
Xarxes VLAN. Gestió de connectivitat 
switching i routing. Centraleta Virtual  
amb gestió pròpia. terminals IP.
WI-FI a tot el recinte amb connexió VPN.

Serveis 
d’infraestructures 
espais totalment 
acabats i aclimatats.
Senyalètica de 
l’empresa als directoris 
del parc. 

Servei  
de recepció 
Servei de recepció 
de paqueteria i 
correspondència.

Servei de seguretat  
a l’edifici
Accés a l’oficina 24 hores 
mitjançant targeta amb 
codis personalitzats. 
Servei de seguretat 
presencial a la planta baixa.

Serveis espais Open Space



Servei de neteja 
Serveis de neteja 
interior de tot l’espai 
compartit i de la resta 
dels espais comuns de 
l’edifici. 

Serveis  
de manteniment
manteniment de les zones 
comunes i de les reparacions 
generals de l’edifici.
Aquest servei no està 
destinat a les modificacions 
individuals que cada 
empresa vulgui realitzar en 
relació a les infraestructures 
de l’espai ocupat. 

Etiqueta 
certificació 
energètica
el tecnoCampus  
té l’etiqueta b  
en la qualificació 
energètica de l’edifici, 
en una escala entre la 
G i l’A en què A és la 
qualificació més alta.

Serveis específics
espai totalment moblat amb taula, 
cadires i armaris.
Servei de suport HelpDesk 
d’assistència presencial o remota.
els consums estan inclosos en el 
preu de cessió a les empreses.

Open Space Preu 
TCM2 - TCM3 mensual

3 llocs de treball 303,84 €
2 llocs de treball 261,96 €
1 lloc de treball 180,00 €
1 lloc de coworking 150,00 €

Serveis espais Open Space



Centre de 
Congressos 
TecnoCampus

el Centre de Congressos disposa d’espais versàtils que 
acullen diverses tipologies d’actes els quals tecnoCampus, 
com a Parc tecnològic empresarial, aporta notorietat als 
esdeveniments que s’hi duen a terme.

Són espais moderns amb equipaments de darrera 
generació, i consten d’un Auditori, un Foyer, dos sales 
modulables multifuncionals i aules acadèmiques d’alt 
standing de diverses capacitats.

el nostre equip de professionals posa a la seva disposició 
l’expertesa, la creativitat i la màxima qualitat en la 
prestació de tots els serveis per tal d’acompanyar 
l’activitat empresarial.



Sales d’actes
Sala de Graus  
i Business Lab

Foyer
Auditorio una altra foto, o borrem  

els logos del vidre. mirar el 

cataleg del CC



Universitas

té capacitat per 477 vehicles.

Preu plaça aparcament 49,64 €
Abonament 80 h 29,67 €
Abonament 120 h 34,34 €
tiquet cortesia 1 h 1,75 €
biciCampus (preu anual) 8,43 €

IVA no inclòs
Descompte del 20% per 100 tiquets de cortesia 

És la Cafeteria restaurant ubicada 
al tecnoCampus que facilita 
diferents serveis de restauració els 
quals s’alineen per la integració 
en la xarxa d’universitats 
saludables de Catalunya.

Pàrquing 



Contacte i localització

Persones de contacte

Carles Fillat
Coordinador  
Campus empresarial
cfillat@tecnocampus.cat 
tel +34 93 169 65 02 
ext 10244
mòbil +34 619 37 39 28

Mariancel·la Valls
responsable Comercial
mvallsm@tecnocampus.cat
tel +34 93 169 65 02
ext 10459
mòbil +34 661 51 63 75

On som

Com arribar-hi en transport públic
tarifes integrades

Av d’ernest Lluch
08302 mataró
barcelona

tel. 93 169 65 01

Barcelona / Girona
SorTIdA 95 Camí ral

MATArÓ

Port

rodalies

15 min

12 min

Barcelona:
45 min

Barcelona: 30 min
Girona: 50 min

N-II TecnoCampus

C-32
Empresa  
Casas

3 min

Rodalies (Renfe)
Des de barcelona
Freqüència: 7 minuts

Autobusos urbans
estació - tecnoCampus (Línia 4)
tecnoCampus - estació (Línia 8)

Empresa Casas C10
Parades als pobles  
de barcelona a mataró

Empresa Casas E11.1
Directe des de barcelona  
(Pl. tetuan - rda. Universitat, 21) 
Freqüència: 10 minuts 
(en hora punta)

Sagalés (Bus del Vallès)
Sabadell - Granollers - mataró

Espanya

Catalunya

Barcelona

Sabadell
Terrassa

L’Hospitalet

Aeroport de Barcelona

Mataró

Granollers


