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 TecnoCampus

És un parc tecnològic i universitari

impulsat per l’Ajuntament de Mataró.

La Fundació TecnoCampus  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. 

 

Esdevenir un element territorial de suport

a la generació de riquesa i creixement

econòmic.

Missió



Parc TecnoCampus 

El parc allotja empreses i fomenta l’emprenedoria i la

innovació. Consta de dues torres bessones (TCM2 i

TCM3) que 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

720

18

Empreses i institucions allotjades

Treballadors

Empreses a la incubadora

Empreses start-up creades

Emprenedors atesos

60

542



Els nostres espais

Un edifici d’oficines de mides diverses, 55m², 30m² i 23m²,

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

Serveis anteriors inclosos en el preu de lloguer.

 

Distribució modulable i mides dels espais 



23m²  30m² 56m²

2ª planta

56-100m² 100 a 200m²

3ª planta

4ª planta

16.35€/m²

5ª planta

6ª planta
16.63€/m²

15.67€/m²

16,63€/m²

14.99€/m²

16.63€/m²

13,49€/m²

14,97€/m²

+200m²

12,74€/m²

14,13€/m²

Preus/m² de les oficines  del TCM2

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.

* 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



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.



Pàrquing

Preu abonament  80h

Preu abonament  120h

Preu plaça aparcament / Mes

Preu tiquet cortesia (1h)

Bicicampus

29.00€ 

48.67€

33.64€

1.72€

8.26 € /

any

(IVA no inclòs)

 

Tiquets de cortesia per més de 300 hores contractades a partir de 0,643€/hora.

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

Serveis addicionals
Bar - Restaurant

Sala de reunions



CONTACTA AMB

NOSALTRES

 PERSONA DE CONTACTE

Carles Fillat

CORREU ELECTRÒNIC
cfillat@tecnocampus.cat

NÚMERO DE TELÈFON

931 69 65 02

Parc TecnoCampus Mataró-Maresme

Av. Ernest Lluch, 32 | 08302 Mataró


