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EL TECNOCAMPUS 

 
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 
El parc allotja empreses i fomenta l’emprenedoria. Dues torres bessones (TCM2 i TCM3) 
acullen els espais on s’integren les 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: 

 El parc, com a infraestructura de qualitat 

 Programes d’acceleració del creixement 

 Programa d’internacionalització 

 Servei de finançament avançat 

 Oficina Mataró Empresa 

 

120 
Empreses i institucions allotjades  

720 
Treballadors 

 
18 

empreses a la incubadora 

60 
Empreses start-up creades 

542 
Emprenedors atesos 
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ELS NOSTRES ESPAIS 
TCM2 
 

Un edifici d’oficines de mides diverses, 55 m2, 30m2 i 23 m2, dissenyades amb un 
concepte "plug and play" d’alta tecnologia, per facilitar l’arribada de les empreses, 
mitjançant un servei  “claus en mà”:   

 Terra tècnic més fals sostre 
 Instal·lacions de veu i dades (8MB baixada – 4MB pujada). Telefonia IP 
 Instal·lacions de climatització (aire fred i calent) 
 Instal·lacions elèctriques. 
 Sales d’ús comú: sales de reunions, menjador  i vending. 
 Servei de consergeria 
 Servei de seguretat 
 Servei de neteja dels espais comuns. 
 Senyalitzacions de l’empresa a l’edifici. 

Els serveis anteriors estan inclosos en el preu de lloguer. 

Distribució modulable i mides dels espais del TCM2 

Mòdul Dimensió 

Mòdul B 55,90 m2 

Mòdul C 29,80 m2 

Mòdul D 22,90 m2 
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Preus/m² de les oficines  del TCM2* 
 

Planta 
baixa 

Recepció + Of. TCM 

Planta 
primera 

Incubadora 

 23m²  30m² 56m² 100m² 100m² +100m2 +200m2 

Planta 
segona 

15,98€ /m2 15,32€/m2 13,19€/m2 

 
 
 
 

13,19€/m2 

 
 
 

12,46€/m2 
Planta 
tercera 14,65€/m2 

Planta 
quarta  

Planta 
cinquena 

16,26€/m2 16,26€/m2 14,63€/m2 16,26€/m2 

 
 

14,63€/m2 

 
 

13,82€/m2 Planta 

sisena  

 

* Els preus inclouen el cost dels serveis . 

IVA no inclòs  

El lloguer d’aquestes oficines 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. 

 
CENTRES UNIVERSITARIS I EURECAT 
 
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 el centre tecnològic Eurecat . 
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Escoles universitàries i titulacions que imparteixen: 

 Escola Superior Politècnica (ESUPT): Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica, Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació, 
Enginyeria Mecànica, Mitjans Audiovisuals,  Aplicacions Interactives i Videojocs, 
Doble titulació en Enginyeria Mecànica i Enginyeria electrònica. 

 Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa: Administració d’Empreses i 
Gestió de la Innovació, Turisme i Gestió del Lleure, Màrqueting i Comunitats 
digitals, Logística i Negocis Marítims, Grau en Business and Innovation 
Management, Doble titulació en ADE i Gestió de la Innovació i Turisme i Gestió 
del Lleure, Doble titulació en ADE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i 
comunitats. 

 Escola Superior de Ciències de la Salut: Infermeria, Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport (CAFE) i Doble titulació en Fisioteràpia i CAFE.  

EURECAT 

Centre tecnològic i R+D, format per un equip científic i tecnològic multidisciplinari 

d’especialitats Química, Electrònica, Telecomunicació, Física, Enginyeria Industrial i 

Enginyeria Tèxtil. 

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.   

 

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                                  33,64€ 

Preu tiquet cortesia  1h                                   1,72€ 

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  
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Sala de reunions 

 

 

 

Persones de contacte 

Carles Fillat      Emma Feriche 

cfillat@tecnocampus.cat    eferiche@tecnocampus.cat                                        

931696502                       931696502 

 

 

http://www.tecnocampus.cat/
mailto:cfillat@tecnocampus.cat
mailto:eferiche@tecnocampus.cat

