Un entorn d'innovació i de col·laboració universitat-empresa.
L'espai d'aterratge de la seva empresa a Europa.

ParcUdG

D’ INNOVACIÓ

ECOSISTEMA

¿Què és?
El Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
(ParcUdG) és un mitjà que contribueix a l'atracció, creació i
desenvolupament d'empreses innovadores; spin-offs i
start-ups basades en la tecnologia i coneixement; les
relacionades amb l'R + D, en particular les de la Universitat
de Girona; i estructures de suport a la innovació. Fomenta
la interacció i relació entre els seus usuaris i els de l'entorn
i promou la connexió entre l'entorn local i l'entorn global.

¿Qui ho promou?
El ParcUdG s'estructura a través d'una fundació, que es va
constituir el 28 de Desembre de 2001, on conflueixen el
coneixement -mitjançant la Universitat de Girona-,
l'administració -amb la implicació de l'ajuntament i la
diputació (administració provincial) - i el sector empresarial
-amb la cambra de comerç i la federació d'organitzacions
empresarials.
El seu patronat el componen els actors (amb la seva
respectiva participació):
• Universitat de Girona i el seu Consell Social. 60%.
• Ajuntament de Girona. 10%.
• Cambra de Comerç de Girona. 10%
• Diputació de Girona. 10%.
• Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona
(FOEG). 10%.
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INSTAL·LACIONS
El ParcUdG disposa de 6 edificis situats sobre una superfície total d'uns
75.000 m2, amb una superfície edificada de 42.200 m2 i 25.000 m2 de
zones verdes. El primer edifici es va inaugurar el 2007.
Els edificis ja construïts són:
A

Edifici "Jaume Casademont" (9.000 m2), que acull laboratoris
especialitzats de grups de recerca de la UdG i empreses de base
tecnològica, així com aliances d'empreses universitat-empresa.

B Edifi de Robòtica Submarina (CIRS) (9.000 m2), seu del Centre
d'Investigació en Robòtica Submarina.

C Edifici Airborne (2.200 m2), centre de recerca aeronàutica.

D

E

F

D Centre d'Empreses Giroemprèn (11.000 m2), que allotja empreses i
serveis especialitzats d'institucions i administracions. Compta amb
laboratoris per al sector Biotecnològic, així com uns amplis espais per a
tallers tècnics i gran maquinària.
E Edifici "Narcís Monturiol" (10.000 m2), que acull grups de recerca i
empreses TIC-Media.

F Edifici H2O (ICRA) (5.000 m2), seu de l'Institut Català de Recerca de
l'Aigua.

RELACIONALS

ESPAIS

El conjunt posa a disposició dels usuaris
els següents espais comuns:
Al Centre d'Empreses – Giroemprèn
• Auditori (amb capacitat per a 80 assistents)
• Dues sales de reunions
• Cinc aularis
A l'Edifici "Narcís Monturiol“
• Un Auditori amb capacitat per a 145
persones.
• Dos aularis
• Una Sala de reunions
Restaurants
• Parc Cafè Restaurant & Lounge Bar
• Restaurant - Cafeteria Ictineu
• Menjador comú
A l'Edifici "Jaume Casademont“
• Un Auditori amb capacitat per a 121
assistents
• Una Sala de Juntes
• Cinc sales per a reunions
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Espais, infraestructures tecnològiques i laboratoris.
Serveis científics i tècnics per a la investigació i
transferència de coneixement.
Ajuda per trobar socis tecnològics.
Assistència en finançament públic i privat en programes de
finançament nacionals i internacionals.
Accés a una borsa de treball de personal qualificat.
Suport a la internacionalització.
Promoció de la col·laboració i del networking entre els
usuaris.
Organització en clústers i camps d'especialització.
Serveis de difusió de la ciència i de la tecnologia.
Organització d'esdeveniments i reunions per a la promoció
de negocis intra-usuaris i inter-sectorials.
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Accés a les instal·lacions del ParcUdG les 24 hores i 365
dies de l’any
Aparcament extern gratuït per a cotxes i motocicletes
Aparcament intern privat i vigilat per a cotxes i
motocicletes
Pàrquing de bicicletes
Recepcions i punt d’informació
Recepció de correu postal i missatgeria
Seguretat, vigilància, circuit tancat de televisió,
manteniment, neteja i jardineria integral
Climatització dels espais
Serveis de copisteria, digitalització de documents, …
Serveis de telecomunicacions
Internet banda ampla (500MB) i xarxa Wifi
Sales de reunions, multi ús, de formació, juntes i
auditoris
Laboratoris de proves i demostracions
Menjador
Caixer automàtic (edifici Centre d’empreses)
Dutxes
Línia 8 estació d’autobusos – Parc Científic UdG, Sarfa i
Teisa Bus)
Parc de la salut de Dipsalut
Desfibril·lador – Girona Territori Cardioprotegit
Comparteix cotxe – Fes E-dit (mobilitat sostenible)
Altres avantatges servei de llengües, cursos fundació
UdG, servei d’esports UdG, Fundació CPAC, carnet UdG,
etc.

ÀMPLIA LLISTA DE SERVEIS

SUPORT A L’EMPRESA

SERVEIS A LES EMPRESES

El parc ofereix els següents serveis:

SERVEIS TÈCNICOS
PER A LA INVESTIGACIÓ
I TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT

El ParcUdG disposa com a serveis tècnics:
Connexió a Internet d'ample de banda d'alta velocitat (a 500 Mbps) a través de
la "Anella Científica" (la xarxa catalana d'Internet per institucions d'R + D,
universitats i centres de recerca), amb connexió redundant
Cobertura Wifi total en tot el ParcUdG.
Serveis Tècnics de Recerca de la Universitat de Girona, (ubicats al ParcUdG
organitzats en sis unitats:
Unitat d'Anàlisi Química
Unitat de Biologia Molecular
Unitat de Caracterització dels Materials
Unitat de Microscòpia
Unitat d'Assessorament Estadístic
Unitat d'Anàlisi Tèrmica

Entorn geogràfic i conexions del ParcUdG
El Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona té una posició central
en l'espai euromediterrani; facilita la relació amb les àrees de Barcelona,
Saragossa i Sud de França, un centre dinàmic de més de 15 milions d'habitants,
una superfície de 157.550 km2 i un PIB de 391.879,3 M €.
Girona disposa actualment de bones infraestructures de connexió amb França i
la ciutat manté bones relacions institucionals i comercials amb Perpinyà i el seu
entorn. Existeixen avui en dia diferents projectes de cooperació culturals i
educatius entre entitats d'ambdós territoris.

Catalunya
és la porta
a España
i Europa

SERVEI DE BUSINESS
LANDING O SEVEI
D’ATERRATGE D’ EMPRESAS
GIRONA

Girona és una de les ciutats
més properes a Europa amb
una gran connectivitat per
via aèria o tren d'alta
velocitat fins a les principals
capitals.

Girona gaudeix d'un aeroport propi, Aeroport Girona-Costa Brava, amb
més de 60 connexions amb Europa i el nord d'Àfrica; d'una estació
d'alta velocitat (AVE), que connecta la ciutat a 30 minuts de Barcelona,
Madrid (3h 30min) i les ciutats franceses de Tolosa, Marsella, Lió i París;
i una àmplia xarxa de carreteres d'alta capacitat que connecten la
ciutat amb l'entorn amb facilitat, fet que situa la demarcació com un
punt determinant per a la logística (port de Barcelona a 100 km, i port
de Palamós a 45 km).

Servei de Business Landing del ParcUdG ofereix:
•
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Informació i coneixement de Catalunya, Espanya i la Unió Europea.
Informació i assessorament previ al posicionament per valorar les possibilitats, beneficis i problemàtiques del projecte
d'implantació. Això facilita la presa de decisions adequada per a cada empresa.
Acompanyament durant el procés d'implantació (assessorament per als tràmits legals i oficials per instal·lar una empresa i
d'altres accions a realitzar a Catalunya).
Xarxa d'empreses col·laboradores (advocats, selecció de personal, centres de negocis, transports, subcontractació, experts
comptables, etc.).
Espai industrial amb condicions adequades per oferir un bon funcionament dels subministraments i serveis necessaris per al
correcte desenvolupament de l'activitat empresarial.
Assessorament post-implantació.
Accés al suport econòmic per a diferents fases del projecte d'implantació productiva.
Suport a la recerca de recursos humans.
Accés a proveïdors homologats.
Suport a la internacionalització a través de la Tech Park Alliance.

El ParcUdG acull empreses de tots els sectors i mides. Atès l'entorn empresarial en què es troba el
90% de les empreses locals són micro-PIMES.
La província de Girona centra la seva activitat empresarial en el sector Agroalimentari
(especialment el carni). Sector fortament relacionat amb el sector Biotech.

SECTORS

PRINCIPALS

El ParcUdG acull empreses de tots els sectors i mides. Atès l'entorn empresarial en què es troba el
90% de les empreses locals són micro-PIMES. Donada la magnífica situació i clima de Girona, a la
costa del Mediterrani, tant la indústria com les universitats han trobat, i en certa forma
desenvolupat, un sector molt estratègic com el sector de l'Aigua. El ParcUdG compta amb l'edifici
H2O (veure referència en aquest mateix document), en el qual es troba la seu de l'Institut Català de
Recerca en Aigua (ICRA), principal centre de recerca a nivell internacional, amb una plantilla
personal investigador de referència a nivell Europeu. Girona és la porta a França.

Un altre sector estratègic per a la regió, i la comunitat autònoma és el sector Turístic (el qual
representa el 12,4% del PIB Català). Catalunya ha estat incrementant el nombre de visitants durant
els últims 6 anys, sent Barcelona una de les principals ciutats de referència turística a nivell mundial.
Catalunya rep prop de 17 milions de turistes anualment.
El ParcUdG té com a repte principal el de dinamitzar l'activitat empresarial a la regió, de manera
que està obert a tots els sectors que facin un ús intensiu de la tecnologia, i puguin tenir com a
clients als nostres mateixos usuaris o trobin al parc la base estratègica per a l'entrada al mercat
Europeu. L'empresa Hewlett Packard (HP) establerta en el ParcUdG, i en continu creixement, és una
prova d'això.
Amb això, i amb unes grans infraestructures i equips orientats ambdós al sector Media i 3D
(comptem amb el 3dLab i un plató de televisió 3D), el sector del Videojoc i Multimèdia, i en general
els sectors intensos en creativitat, representa un dels sectors en alça a nivell Català i mundial. Cal
recalcar que Barcelona acull el principal esdeveniment del sector de les telecomunicacions a nivell
mundial, el Mobile World Congress (MWC).

LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Impuls i coneixement
Mitjançant la Universitat de Girona, les empreses poden participar
de serveis d'assessoria i consultoria, activitats d'investigació i
desenvolupament dels seus departaments, programes de
transferència de tecnologia, contractació d'estudiants, entre
d'altres. La UdG pot afavorir les interaccions entre les empreses del
Parc, així com proveir els fluxos de coneixement relatius a millores
tecnològiques de seus productes, o com apropar-se millor als
mercats

Algunes xifres de la UdG
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60 titulacions de grau
15.000 estudiants
Pressupost de 84 milions d'euros
Campus d'Excel·lència
Pol de recerca transfronterer
Més de 1.500 treballadors
Al voltant de 90 grups de recerca
24 Departaments
12 instituts d'investigació
Biblioteca amb diverses seus (300.000 volums, 7.000 revistes
periòdiques)
5 Fundacions
21 Càtedres
Serveis Tècnics d'Investigació
OTRI que gestiona uns 15 M € anuals
Unitat de creació de spin-offs

PARC
CIENTÍFIC i
TECNOLÒGIC

LA TEVA PORTA D’ENTRADA A EUROPA
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