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Resum 

En l’era actual de globalització, en la qual la Unió Europea està creixent per incloure més 

estats, regions i ciutadans, s’evidencia que la producció i l’ús del coneixement tenen un 

paper més important per assolir els principals objectius econòmics i socials. Entre aquests, 

el creixement econòmic, la qualitat de vida i la del medi ambient, l’ocupació i la creació de 

nous i millors llocs de treball i la consciència ciutadana dels desenvolupaments científics i 

tecnològics, la base tecnològica i la capacitat de recerca i innovació d’una àrea, alhora que 

la seva capacitat d’aprenentatge i utilitzar aquest coneixement per després desenvolupar-

se, tenen un paper essencial en la construcció d’una economia competitiva. 

Avui dia es reconeix que les regions són l’escenari de l’activitat econòmica, amb la seva 

interacció tant a escala estatal, europea o global. Els canvis tecnològics i organitzatius 

característics dels sistemes de producció es troben especialment vinculats a la importància 

creixent que han adquirit les regions i el coneixement operatiu especialitzat i les capacitats 

tecnològiques es troben fortament vinculades amb el context social local.  

Es per aquest motiu que es presenta el següent projecte on es vol elaborar un model per 

posar en ordre els diferents pols tecnològics i científics que existeixen dins la UPC, per tal 

d’organitzar-los per a què formin part d’un ens comú, com és el Parc de Recerca i 

Innovació de la UPC i que aportin creixement i competitivitat en l’economia regional. 

En primer lloc es realitza un estudi de la realitat dels Parcs Tecnològics i Científics en el 

context global, entrant en detall en la definició i tipologies existents, per a poder situar el 

Parc de Recerca i Innovació de la UPC. 

Seguidament s’entrarà en l’actualitat de la UPC, posant especialment èmfasis en 

l’organització dels serveis que disposa la universitat en matèria de recerca, 

desenvolupament i innovació tecnològica i científica. S’analitza l’entorn en què es mou la 

UPC per conèixer les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats en quant a la creació 

del nou Parc de Recerca i Innovació de la UPC. 

Finalment es proposa un model general de Parc per la UPC pel que fa al disseny 

organitzatiu i es dóna un solució centralitzada en els Pols Territorials per a donar-los un 

ordre i distribuir els diferents grups de recerca i innovació que hi ha al llarg del territori. 
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1. Glossari 

Anàlisi DAFO. Anàlisi de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. 

• Debilitats: Capacitats, recursos i posicions que limiten les possibilitats d’aprofitar les 

oportunitats, per la qual cosa caldrà evitar-les o pal·liar-les. 

• Amenaces: Forces procedents de l’entorn, la competència o el mercat que poden 

presentar dificultats per a l’organització objecte d’estudi. 

• Fortaleses: Capacitats, recursos i posicions assolides que ajuden a aprofitar les 

oportunitats o a superar les amenaces. 

• Oportunitats: Forces de l’entorn, competència o mercat que suposen generen 

ocasions que la organització ha d’aprofitar per a millorar la seva posició. 

Business angels. Es tracta de persones físiques amb un ampli coneixement de certs 

sectors i amb capacitat d’inversió, que impulsen el desenvolupament de projectes 

empresarials amb gran potencial de creixement en les seves primeres etapes de vida, 

aportant capital i valor afegit a la gestió.  

Capital Risc. És una activitat financera que consisteix en proporcionar recursos a mig i llarg 

termini, sense vocació de permanència il·limitada, a empreses no financeres i no 

cotitzades, durant la seva etapa d’inici o en la seva etapa de maduresa, com a 

conseqüència d’un procés d’expansió o de reestructuració. 

Fertilització creuada. És la reunió en un mateix lloc d’activitats d’alta tecnologia, centres 

d’investigació, empreses, universitats, així com organismes financers que, facilitant els 

contactes entre aquests agents, produeix un efecte de sinèrgia d’on poden sorgir les noves 

idees, les innovacions tècniques i suscitar la creació d’empreses. 

Clúster. Concentració geogràfica de companyies interconectades, subministradors 

especialitzats, proveïdors de serveis, empreses de sectors afins, i institucions connexes 

(per exemple, universitats, agències de regulació, o associacions del sector), en camps 

particulars, que estan vinculades a través d’elements comuns i complementaris, que 

competeixen però que alhora cooperen. 

Microclúster. El concepte de microclúster ens porta al conjunt d’empreses especialitzades 

localitzades en una mateixa regió i relacionades entre si, no només per la tecnologia 

utilitzada i la seva proximitat geogràfica, sinó pel binomi producte i mercat. En aquesta regió 

es precís concretar quina direcció estratègica s’ha de dur a terme, a nivell de plantejar fites i 
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línies específiques d’estratègia empresarial, competitiva i tecnològica, investigació 

tecnològica a realitzar, mercats objectius, nínxols emergents, funcions de nous productes i 

processos, etc. I conseqüentment, quins són els recursos específics, es a dir, coneixement, 

formació, tecnologia, maquinària, infraestructura, etc, que s’han d’adquirir, potenciar o 

desenvolupar amb la finalitat d’aconseguir les capacitats organitzatives que duguin a assolir 

les anteriors fites.  

Desenvolupament tecnològic. El desenvolupament tecnològic comporta la utilització de 

diferents coneixements científics per a la producció de materials, dispositius, procediments, 

sistemes o serveis nous, que generin millores substancials. 

Emprenedoria. L’emprenedoria o esperit emprenedor (entrepreneurship en anglès) és la 

pràctica de començar noves organitzacions o de revitalitzar organitzacions madures, com a 

resposta a oportunitats identificades. 

Innovació tecnològica. Qualsevol canvi que fa una empresa, organització o institució i que 

és acceptat pel mercat, és a dir, que arriba als consumidors i aquests estan disposats a 

pagar-ho. Queden exclosos els errors i els fracassos. 

Start-up. Empresa de nova creació promoguda per qualsevol persona emprenedora per 

desenvolupar o comercialitzar una invenció desenvolupada per la institució però no fundada 

pel personal de la institució. Respon a una oportunitat de mercat i pretén el posicionament 

competitiu del seu producte o servei. 

Sinèrgia. Interaccions entre les parts o components d’un sistema que generen un valor 

agregat major al que s’assoliria si cada component funcionés per separat. 

Acrònims utilitzats 

APTE: Asociación de Parques Tecnológicos de España 

CDTI: Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial 

CER: Centre Específic de Recerca 

CIDEM: Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 

CTT: Centre de Transferència Tecnològica 

DIUE: Departament d’Innovació, Universitats i Empreses 

EBT: Empresa de Base Tecnològica 
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ENAC: Entidad Nacional de Acreditación 

FPRI UPC: Fundació Parc de Recerca i Innovació de la UPC 

GRA: Grup de Recerca Acreditat 

IASP: International Association Science Park 

PAS: Personal d’Administració i Serveis 

PCTT: Parc Científic i Tecnològic de Terrassa 

PDI: Personal Docent i Investigador 

PMT: Parc Mediterrani de la Tecnologia 

PRI UPC: Parc de Recerca i Innovació de la UPC 

PTVG: Parc Tecnològic de Vilanova i la Geltrú 

TIC: Tecnologia de la Informació i Comunicació 

XARXA IT: Xarxa de Centre de Suport a la Innovació i Tecnologia 

XPCAT: Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

L’origen d’aquest projecte es troba en les classes de Política Industrial i Tecnològica, 

impartides pel professor Francesc Solé dins la titulació d’Enginyeria en Organització 

Industrial.  L’objectiu de l’assignatura és la comprensió dels models positius i normatius que 

fan possible l’actuació dels actors de la Política Industrial i Tecnològica en el territori, 

l’assignatura tractava, doncs, d’entendre el que es pot fer des de fora del sistema productiu 

localitzat per millorar la competitivitat del territori. 

L’assignatura em va aportar coneixements interessants i molt útils en la vida diària, doncs 

vaig decidir realitzar un projecte amb el professor Francesc Solé per continuar adquirint 

més coneixements sobre el meu territori. L’elecció de realitzar un projecte sobre el Parc de 

Recerca i Innovació de la UPC va resultar de la nova creació d’aquest i el requeriment 

d’ajudar al professor en l’àmbit de l’organització del PRI UPC. 

2.2. Motivació 

Les motivacions que van impulsar la realització d’aquest projecte són: 

• L’oportunitat de treballar i aprofundir en el coneixement de la tecnologia i la 

innovació existent en el territori. 

• Aprofundir els coneixements adquirits a l’assignatura de Política Industrial i 

Tecnològica i ampliar-los, adquirint nous coneixements en l’àmbit de Parcs 

Industrials. 

• Participar en el projecte del PRI UPC. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

El present projecte té com a objectius: 

Realització d’un estudi sobre l’actualitat dels Parcs tecnològics. 

• Identificar i separar els diferents actors. 

• Situar el PRI UPC dins el context de Parcs Tecnològics.  

Realització de treball de camp. 

• Definició del model del Parc de Recerca i Innovació de la UPC 

• Proposta d’un model organitzatiu en termes generals del PRI UPC i més 

concretament, l’organització dels pols que componen el Parc de Recerca i Innovació 

de la UPC 

3.2. Abast del projecte 

El projecte parteix d’una situació inicial real, com es la necessitat de definir l’organització a 

seguir pel Parc de Recerca i Innovació de la UPC. 

L’abast queda limitat a l’ordenació genèrica del PRI UPC i a l’anàlisi d’una possible solució 

d’organització territorial dels Pols Científics i Tecnològics mitjançant els diferents grups de 

recerca existents.  

No obstant, queda fora de l’abast del projecte la determinació dels instruments, 

metodologies, recursos i terminis per posar en pràctica el model proposat. 
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4. Parcs tecnològics 

4.1. Definició de Parc Tecnològic 

Segons la International Association of Science Parks (IASP) [1] , un parc científic és “una 

organització gestionada per professionals, on l’objectiu fonamental es incrementar la 

riquesa de la comunitat promovent la cultura de la innovació i la competitivitat de les 

empreses i institucions generadores de coneixement instal·lades al parc o associades a ell. 

Amb aquest fi, un parc científic estimula i gestiona el flux de coneixement i tecnologia entre 

universitats, institucions d’investigació, empreses i mercats: impulsa la creació i el 

creixement d’empreses innovadores mitjançant mecanismes de incubació i generació 

centrífuga (spin-off), i proporciona altres serveis de valor afegit així com un espai i 

instal·lacions de gran qualitat”. Segons el seu director Luis Sanz, un parc científic o 

tecnològic és “un espai, físic o cibernètic, gestionat per un equip de professionals 

especialitzat que s’encarrega de proporcionar serveis de valor afegit, i on el principal 

objectiu es millorar la competitivitat de la regió o territori de influència, estimulant la cultura 

de la qualitat i la innovació entre les empreses i institucions associades a ell. Organitzant la 

transferència de coneixement i la tecnologia de les fonts a les empreses i al mercat, 

fomentant activament la creació de noves empreses innovadores mitjançant processos 

d’incubació i centrifugació d’idees i empreses (spin-off”). 

La Asociación de Parques Tecnológicos de Espanya (APTE) [2]  afegeix que un parc 

tecnològic “manté relacions formals i operatives amb les universitats, centres d’investigació i 

altres institucions d’educació superior. Està dissenyat per animar la formació i el creixement 

d’empreses basades en el coneixement i d’altres organitzacions d’alt valor afegit que 

provenen del sector terciari, normalment residint en el mateix parc. Té un organisme 

estable de gestió que impulsa la transferència de tecnologia i fomenta la innovació entre 

empreses i organitzacions usuàries del parc”  

La Association of University Research Parks (AURP) [3]  defineix un parc com el conjunt de 

tres components bàsics: “un estat real de desenvolupament, un programa organitzat 

d’activitats per la transferència de tecnologia i una societat entre institucions acadèmiques, 

govern i sector privat”. A més afegeix que “un parc pot ser una entitat lucrativa o no, essent 

propietària en la seva totalitat o parcialment la universitat o un centre relacionat amb 

aquesta, sinó és dóna el cas, s’hauran de mantenir relacions contractuals amb la 

universitat”. 
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D’aquestes tres definicions es poden extreure els següents punts en comú:  

1. Tenen com a propòsit general contribuir a la competitivitat del territori.  

2. Estan compromesos en promoure la cultura de la innovació.  

3. Els parcs tenen vincles estrets, amb universitats i centres d’investigació, quan no en 

depenen.  

4. Tenen com objectiu gestionar la transferència de coneixement entre les empreses i 

institucions del parc o vinculades al parc. 

5. Estimulen la creació de noves empreses innovadores mitjançant processos 

d’incubació i spin-off. 

6. Proporcionen altres serveis de valor afegit a més dels espais i instal·lacions. 

El United Kingdom Science Park Association (UKSPA) [4]  afegeix a aquestes 

característiques comunes el de “proporcionar un ambient en el que les grans companyies 

puguin desenvolupar relacions amb les petites empreses”. 

Finalment es interessant definir Incubadora o Negoci d’incubació, consubstancials als parcs 

com un servei dissenyat per assessorar les noves empreses a establir-se i mantenir-se en 

les seves primeres etapes de funcionament. Normalment, s’arriba a aquest fi compartint 

premisses, assessors empresarials, serveis empresarials, accés a inversors, mercats i 

xarxes internacionals, oferint mentors i un equip de direcció i gestió a temps complet. 

4.2. L’evolució dels Parcs Tecnològics 

Els primers Parcs Tecnològics van aparèixer durant els anys 50 i 60 en EUA, eren un 

conjunt d’espais físics localitzats dins o al costat d’un campus universitari on s’establien 

laboratoris de recerca i desenvolupament, normalment propietat d’empreses multinacionals. 

Aquestes iniciatives territorials apuntaven a l’afavoriment de les interaccions entre la 

indústria i els investigadors els quals sovint han diversificat el coneixement i les 

competències. Tenir disponibilitat o accés a un ampli rang de coneixement i competència 

representava un prerequisit per a la fertilització creuada, reconegut unànimement com a 

punt crític per a un bon assoliment de la innovació. En aquesta primera etapa, el resultat 

que s’esperava d’aquests espais embrionaris era el desenvolupament de nous productes, 

processos de producció i tècniques enginyerils. 
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Durant el mateix període, empreses noves s’anaven situant progressivament a prop dels 

campus universitaris pels seus fundadors que pertanyien bàsicament a l’àmbit acadèmic o 

a centres d’investigació o laboratoris de recerca públics. Pròpiament dit, un segon tipus de 

Parc Tecnològic es va crear per tal d’explotar els nous models de col·laboració univeritat-

empresa i estendre els serveis de R+D públics i privats. Els criteris seguits per avaluar els 

resultats obtinguts eren ben definits i consolidats, derivant de les millors pràctiques de 

l’avaluació de la recerca privada. 

Les experiències dels primers Parcs Tecnològics es poden remuntar a tal model taxonòmic. 

De fet, els Parcs Tecnològics britànics fundats a finals dels anys 60, són encara exemples 

de col·laboració entre departaments universitaris i companyies multinacionals. Després 

d’aquesta primera fase, la crisi en algunes indústries del sector primari va dur a terme el 

creixement generalitzat de noves tecnologies. Aquest fenomen concurrent va ser necessari, 

especialment pels governs locals, per llançar programes de re-industrialització en zones 

que havien quedat oblidades i abandonades per empreses. 

Com a resultat, es varen establir nous models de Parcs Tecnològics. Finlàndia, Suècia i 

Noruega són exemples emblemàtics d’aquest enfocament del concepte de Parc. Aviat els 

van seguir nous parcs situats al centre i sud d’Europa, els quals es van construir en espais 

físics (sovint fàbriques abandonades) i on van sorgir laboratoris de recerca nascuts de la 

col·laboració de la indústria i la universitat, i també van néixer les incubadores sense tenir 

cap vincle amb la universitat. A aquest nou tipus de Parc es van anar afegint nous serveis 

com assessorament en marketing, externalització  logística, etc. 

Una vegada més sota el impuls del govern local, es va fer un pas més, el qual va tenir lloc a 

la segona meitat dels anys 80. En aquesta fase, els Parcs Tecnològics es van estendre a 

l’àmbit regional, esdevenint un instrument per la implantació de la política d’innovació i pel 

desplegament dels programes de transferència tecnològica. 

Actualment, els Parcs sorgeixen de les pròpies col·lectivitats territorials, universitats i 

agrupacions empresarials traduint-se en una preocupació pel futur de la competitivitat de 

les economies. Es basen en tres línies d’actuació: l’especialització dels Parc o dels pols 

tecnològics, la desmaterialització que busca les sinèrgies i l’efecte multiseu entre centres 

distants amb la finalitat de crear empreses, llocs de treballs i atraure inversions, i finalment 

la creació de Parcs Virtuals. 

A forma de resum de l’evolució dels Parcs Tecnològics durant aquest anys el quadre 1 

presenta l’evolució de l’estructura i la missió dels Parcs Europeus. 
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Quadre 1. L’evolució de l’estructura i la missió dels Parcs Científics (centrats en la situació Europea) 

4.3. Objectius 

Els Parcs Tecnològics tenen nombrosos objectius en termes d’impacte en les empreses i 

en l’àmbit local.  

Els objectius relacionats amb les empreses inclouen facilitar la transferència de tecnologia 

amb la universitat, promoure la formació de noves empreses basades en tecnologia, així 

com encoratjar el creixement d’empreses ja existents amb alt nivell tecnològic, com atraure 

empreses involucrades en tecnologia d’avantguarda i fomentar aliances estratègiques. 

Els objectius relacionats amb l’àmbit local inclouen el desenvolupament econòmic, la 

creació de llocs de treball i la millora de la imatge de la localitat. 

4.4. Tipus de Parcs Tecnològics 

Els parcs es poden classificar en funció de diferents criteris. Una primera classificació és la 

geogràfica. Segons aquest criteri es poden distingir tres tipus de Parc Científic i Tecnològic: 

• Urbà: està desenvolupat com a part de l’estructura de la ciutat i que normalment 

està situat a prop d’una universitat o un centre de recerca. Aquest tipus és 

conseqüència de la necessitat d’estar a prop d’un centre ja establert i també per la 

falta d’espai dins del districtes existents. 

Entre els 
anys 60 i 70

Establiment a prop de les 
Universitats

Innovació industrial, 
desenvolupament a través de la 
interacció entre els investigadors 
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• Periurbà: té una distribució més amplia i baldera, està organitzada de tal manera 

que facilita la interacció entre el desenvolupament tecnològic, de recerca i educatiu. 

Aquest tipus de Parc es troba situat a les afores de les ciutats i amb zones verdes 

per crear un ambient més acollidor i plaent. 

• Verd: s’assembla molt a un parc real, construït a base de grups d’edificis integrats 

dins de grans zones verdes. Aquest tipus són de poca densitat i normalment 

s’aprofiten els boscos per establir-hi el parc. Es troben situats lluny de les ciutats per 

això estan equipats amb tot un ampli ventall de facilitats i serveis. 

El UKSPA [5]  distingeix entre dos tipus de Parc segons la seva forma de gestionar el Parc. 

Aquesta distinció es realitza degut a què molts parcs es troben en regions amb poca cultura 

en el desenvolupament i la innovació i empreses de noves tecnologies. El UKSPA classifica 

un parc tecnològic segons: 

• “Managed”: un parc d’aquest tipus té a temps complet i en el mateix lloc a un 

director que ha de provar la utilitat, en termes de facilitats, de l’excedent de 

coneixement entre les universitats i les empreses ubicades en el mateix parc. La 

localització en aquest tipus de parc es déu a que es pot tenir accés a recursos 

crítics i a l’establiment legítim de les seves empreses.  

• “Non-managed”: aquest tipus de parc es podria considerar, en termes generals, 

com un hotel per empreses el qual dóna un espai per al desenvolupament, enlloc de 

proporcionar ajuda i recursos per les empreses. Es podria dir que el seu objectiu es 

més el desenvolupament de les empreses que la incubació d’aquestes. 

En general, els parcs estan fortament vinculats amb les universitats per aquest motiu 

convindria classificar els parcs segons la ubicació de les universitats respecte aquests, 

conseqüentment: 

• Universitats dins o al costat del parc: en general, la propietat dels terrenys és de la 

universitat i s’encarrega de vigilar i assessorar sobre les activitats que ofereix així 

com la direcció estratègica del parc. 

• Universitats fora el parc: els terrenys acostumen a ser privats i la universitat 

contribueix en el desenvolupament del parc a través de capital intel·lectual. 

Finalment, es pot classificar un Parc segons la seva especialització pel que fa a les 

empreses que es situen a dins. D’aquesta manera trobem: 

• Parcs especialitzats: són aquells que han triat l’especialització d’un tipus concret de 

sector o un nombre limitat de sectors. 
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• Parcs generalitzats: són aquells que admeten qualsevol empresa i activitat de 

qualsevol sector tecnològic. 

• Parcs semiespecialitzats: són aquells que afavoreixen certs sectors davant d’uns 

altres, però admeten empreses que operen en d’altres sectors a més de les seves 

preferències. 

4.5. Organització 

Es podria dir que existeixen tres tipus d’estratègies per a la creació d’un Parc Tecnològic: 

1. La Universitat es qui lidera i finança l’estratègia de constitució i administració del 

Parc Tecnològic, aquesta estratègia es molt poc usual.  

2. La Universitat i un inversor privat porten a terme, com si fossin un única empresa, el 

lideratge i el finançament del Parc, tot i que es dirigeix per una entitat legal 

separada.   

3. Finalment l’estratègia més utilitzada es una cooperació, en la què diversos socis 

treballen de manera conjunta amb una estructura flexible i informal. 

La gran majoria de Parcs Tecnològics requereixen de les ajudes econòmiques de 

l’administració pública i/o govern local, regional o estatal, per tant en totes les estratègies 

anteriorment citades es podria afegir aquesta com a sòcia. 

Respecte a l’estratègia a seguir per part d’una empresa alhora de situar-se en un parc, 

aquestes poden obtenir els serveis del parc mitjançant tres tipus d’acords: 

• Equips Informals. La proposta més barata i flexible, en la que els socis del parc 

divideixen les diferents tasques de direcció entre ells, in situ, però no a temps 

complert. 

• Un segon tipus d’acord inclou un gerent emplaçat al mateix Parc que ha de tenir 

certes habilitats com són l’experiència de saber dirigir equips, tenir coneixements 

tècnics, econòmics i de marketing. Això permet el desenvolupament d’habilitats per 

relacionar les necessitats específiques de les empreses del parc. 

• I l’últim acord és aquell en què el parc està basat en una estructura organitzativa 

integrada incloent representants de tots els inversors, aquest acord proporciona 

més seguretat de desenvolupament a llarg termini. 
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4.6. Localització 

Per a triar la localització o situació d’un Parc existeixen una sèrie de factors que ajuden a 

aquesta finalitat com poden ser el transport i les infraestructures de la zona, els béns 

immobles, la mà d’obra especialitzada, les subvencions, el cost dels serveis, l’adequació del 

terreny, la provisió de serveis complementaris per a superar debilitats dels emprenedors pel 

que fa a les seves habilitats comercials o de negocis, la qualitat del medi on se situa, la 

presència d’una universitat local i la proximitat als clients. 

4.7. Serveis 

De la manera en què s’ha definit un Parc Tecnològic s’observa que requereix de serveis per 

a dur a terme el seu objectiu. Els serveis que ofereix un Parc són molts però generalment 

es poden classificar en dos grups: 

• Serveis de Suport Estructural Bàsic: 

o oficines de serveis, serveis residencials  

o assessorament empresarial 

o serveis de lloguer (subvencions) 

o xarxes i mercats de negocis 

o accés a capital 

o ajuda legal i contable 

o assessorament de pràctiques directives i/o empresarial 

• Serveis de Suport Estructural Tecnològic Específic: 

o serveis de laboratoris i tallers 

o unitats principals d’ordinadors 

o activitats de recerca i desenvolupament 

o programes de transferència tecnològica 

o serveis d’incubació 
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o serveis de spin-off 

o assessorament de la propietat intel·lectual 

o serveis de formació 

o serveis de comercialització de tecnologies 

4.7.1. Programes de transferència tecnològica 

La transferència de tecnologia és la comercialització de la investigació. Hi ha dos tipus de 

transferència de coneixement o tecnologia: 

• La transferència horitzontal o entre empreses, acostuma a referir-se a ventes o 

concessions fetes amb ànim de lucre, com per exemple les patents. 

• La transferència vertical entre les universitats i els organismes públics d’investigació, 

i les empreses. 

En la figura 1 es representa els mecanismes de transferència així com les interaccions 

entre els diferents actors que normalment apareixen en la transferència tecnològica. 
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Figura 1. Mecanismes de transferència 

La universitat ha de canviar el seu rol cap al d’una universitat emprenedora, al igual que les 

empreses (especialment, les PIMES) deuen introduir en els seus projectes el concepte de 

cultura de la innovació en tots els àmbits empresarials. 

A més la administració ha d’exercir un paper fonamental en la generació  d’incentius per la 

transferència. Això ho pot fer amb una sèrie d’instruments com: 

• Legislació que promogui la innovació i la participació del professorat universitari en 

les dinàmiques de creació d’empreses. 

• Subvencions que orientin els agents cap a objectius prioritaris. 

• Mesures fiscals per incentivar les activitats de R+D+I. 

Les noves prioritats en les polítiques de R+D+I van orientades cap als següents punts: 

• Cooperació entre centres de investigació, universitats i empreses. 
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• Creació d’estructures d’interfase entre el sector públic i el privat. 

• Creació de noves empreses innovadores de base tecnològica. 

Aquests programes de transferència tecnològica centren la seva activitat en la mediació 

entre els grups de investigació i les organitzacions públiques i privades que es poden 

beneficiar del coneixement o tecnologia generats pels esmentats grups. Han d’adequar, 

doncs, l’oferta institucional a la empresarial. 

4.7.2. Servei Incubació 

Definició d’incubadora 

Les incubadores formen part d’un ampli rang d’iniciatives amb l’objectiu d’estimular i ajudar 

l’emprenedoria. 

El concepte d’incubadora busca un vincle efectiu entre tecnologia, capital i saber-fer (know-

how) per influir en el talent emprenedor, accelerar el desenvolupament de noves 

companyies, i així agilitzar l’explotació de la tecnologia. Les incubadores ajuden els negocis 

emergents proporcionant serveis de suport, com poden ser assistència en el 

desenvolupament del negoci i en els plans de marketing, construcció d’equips de direcció, 

obtenció de capital, i accés a serveis professionals més especialitzats. A més, les 

incubadores proporcionen espais flexibles, equipaments que es comparteixen, i serveis 

administratius. Després del període d’incubació, s’intenta que les companyies esdevinguin 

independents i autosuficients. 

Tipus  

S’identifiquen 4 tipus principals d’incubadores: 

• Centre d’innovació del negoci (BIC) 

• Incubadores de negocis de la universitat (UBIs) 

• Incubadores privades independents (IPI) 

• Incubadores privades corporatives (CPI) 

L’activitat incubadora d’un BIC consisteix a oferir un conjunt de serveis bàsics a les 

companyies arrendatàries, incloent la provisió d’espai, infraestructures, canals de 

comunicació, i informació sobre finançament extern, oportunitats, visibilitat, etc. 
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Un altre exemple d’incubadora pública són les UBIs. El govern i els polítics veuen la ciència 

com a vehicle per vigoritzar l’economia nacional i local, a més cada vegada amb més 

freqüència les universitats comparteixen els seus recursos, tant el temps com el talent. Tot i 

que el principal objectiu de la universitat és l’educació, poden fer substancials contribucions 

a l’economia local a través de la recerca, liderant les patents, empreses sorgides del món 

universitari i per mitja de la transferència tecnològica. Les UBIs s’estableixen en les 

universitats desitjant adoptar directament el rol emprenedor en generar i difondre el 

coneixement científic i tecnològic. Les UBIs són institucions que proporcionen suport i 

serveis a les noves empreses de base tecnològica, són molt similars a les tradicionals BICs 

però donen més èmfasis a la transferència científica i tecnològica entre la universitat i 

l’empresa. Hi ha dos tipus de categories de serveis oferts per les UBIs: 

• Serveis típics d’incubadores, com poden ser compartir serveis d’oficina, accés al 

capital, xarxes de negocis i deduccions de lloguer. 

• Serveis relacionats amb la universitat com són professors fent funcions de 

consultors, estudiants treballant com empleats, la imatge de la universitat, serveis 

bibliotecaris, laboratoris, tallers i equipament, activitats relacionades amb R+D, 

programes de transferència tecnològica i formació, i d’altres activitats socials. 

Les incubadores privades poden generar diners de diverses maneres, incloent una 

recàrrega dins els honoraris del servei, així com, agafant un percentatge dels ingressos de 

les empreses o per la liquidació del servei d’incubació.  

Aspiren a ajudar als emprenedors proporcionant-los una pre-llavor, una llavor, i altres 

inversions que tradicionalment els hi han donat els business-angels i empreses amb capital.  

Els principals serveis oferts inclouen una solució eficaç als models de negoci per als 

emprenedors, validar i investigar, proporcionar una plantilla operacional experimentada, 

reclutar mecanismes, infraestructures instantànies, xarxes relacionades amb els factors 

clau estratègics, accés a xarxes on hi ha els experts en totes les àrees del sector de la 

empresa, incloent el concepte de validació i construcció, proveir de tecnologia per accelerar 

el desenvolupament del producte o el suport, incloure relacions amb d’altres socis 

estratègics, no ordinàriament motivats per tractar amb o adequadament amb serveis però si 

amb grans comptes. 

Les propietàries de les incubadores CPI’s són grans companyies que tenen com objectiu 

ajudar a noves unitats empresarials industrials. Aquestes unitats s’originen de la recerca 

d’un excedent d’un projecte i s’obté del resultat d’una diversificació d’estratègies. 

Normalment, aquest tipus d’incubadores operen en les etapes inicials del cicle de 

desenvolupament empresarial. 
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Les IPI’s són incubadores creades per individus o grups d’individus que intenten ajudar a 

aixecar un emprenedor en la creació i desenvolupament del seu negoci. Aquests individus 

intervenen quan el negoci ja s’ha llançat o tirat endavant, i necessita injeccions específiques 

pel que fa a capital o a saber-fer. 

Models 

Existeixen dos tipus de models principals d’incubadores. 

 

 

 

En el primer model hi ha les públiques BICs i les incubadores regionals públiques en les 

quals els seus serveis estan més orientades al subministrament de béns tangibles i 

productes de mercat. La seva raó inicial de ser estava representada per la seva capacitat 

de proporcionar béns físics (principalment serveis logístics) a baix preu, ajudar a les 

companyies a accedir a fons i competències i habilitats no disponibles, crear una atmosfera 

de suport en fomentar les iniciatives emprenedores, i oferir una orientació a mig i llarg 

termini. A més, algunes d’elles també proporcionaven accés a fonts externes de 

finançament, tècnic i competències econòmiques/directives, i un suport diari. Les seves 

activitats i serveis s’ajusten bastant bé als requeriments de les empreses operant en 

sectors tradicionals. Les BICs s’enfronten a certs problemes amb les companyies inquilines 

al començament, com poden ser: accés a coneixements avançats en tecnologia, accés a 

fons i capital risc, falta de contactes amb el món universitari, i carència de gestió avançada i 

habilitats econòmiques/financeres. 

En el segon model hi ha les incubadores privades, els seus serveis estan orientats al 

subministrament de finançament, més intangibles i béns d’alt valor, amb orientacions a curt 

termini. Després de l’explosió d’Internet, hi ha hagut un increment gradual pel que fa a alta 

tecnologia i empreses basades en el coneixement, caracteritzades per la rapidesa i 

diferenciació dels models de negoci. Els requeriments per la majoria d’empreses han 

esdevingut l’accés al coneixement i a béns intangibles, al capital, i la velocitat del mercat. 

Les incubadores han adaptat els models als requeriments empresarials i ofereixen accés 

més directe al capital, als béns intangibles i a l’alta qualitat i serveis especialitzats. A 

diferència de les incubadores públiques, les privades no només ofereixen ajudes i accés a 

productes tecnològics i habilitats econòmiques/financeres, també juguen un rol actiu alhora 

de connectar els “incubats” amb socis externs o altres productes que requereixen 
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competències i recursos. La característica principal que distingeix una incubadora en el 

model 2 és la seva actitud en l’establiment de contactes. 

Variables 

Les variables que caracteritzen una incubadora són: 

Estratègia/missió institucional: en una incubadora es poden distingir entre missions amb i 

sense ànim de lucre. 

Sector Industrial: les incubadores acostumen a centrar-se en un camp específic de la 

indústria i desenvolupar la seva capacitat per atraure noves idees o empreses dins el 

mateix sector o en un de diferent però relacionat. De tal manera que com millor es defineixi 

el sector de la incubadora, més possibilitats tindrà per augmentar les competències i crear 

noves sinèrgies.  

Localització: la localització física de la incubadora ens diu quelcom sobre els seus objectius 

i la seva missió. Té importància respecte al tipus i natura de les empreses que atrauen. 

Mercat: depenent de la seva estratègia, les incubadores es centraran en companyies 

treballant localment, nacionalment o internacionalment. La tria del mercat implicarà un tipus 

diferent de model, ja que per exemple una companyia local requereix de diferents 

necessitats respecte una internacional. 

Origen de les idees: en termes de generació d’idees, es possible distingir entre idees que 

arriben de l’interior, per mitjà d’organitzacions a les que s’està afiliat, o que arriben 

externament a través d’òrgans o individus aliens al centre.  

Fase d’intervenció: els requeriments de les empreses marquen aquesta variable, la 

incubadora pot donar suport des de l’etapa inicial de creació fins a la independència de 

l’empresa. 

Període d’incubació: és refereix al temps mig en què una empresa s’està en una 

incubadora, depèn molt del tipus d’estratègia, cicle de vida, mercats objectius... 

Fonts d’ingressos: les incubadores públiques són sense ànim de lucre, pel que les seves 

despeses es cobreixen una part amb fons regionals o nacionals, i una altra a través de les 

empreses que paguen per fer ús d’un servei. Les incubadores privades no es beneficien de 

fons públics. 



Els Parcs Tecnològics universitaris. Model i proposta del disseny organitzatiu pel PRI. Pág. 25 

 

Serveis oferts: cada incubadora proporciona diferents serveis a les empreses depenent del 

seus requeriments, poden ser serveis tangibles (espai, oficines, etc.) o intangibles 

(transferència de competències, serveis del coneixement, etc.). 

Equips de gestió: es poden distingir entre dos tipus d’equips segons la seva estructura per 

incentivar, normalment en les privades els equips de gestió acostumen a invertir amb el seu 

propi capital noves empreses i s’involucren profundament i diàriament. En canvi, en les 

incubadores públiques els equips de gestió actuen més aviat com intermediaris entre les 

noves empreses i les companyies externes que se suposen que han de donar recursos i 

competències que no hi ha.  

4.7.3. Serveis de spin-off 

Definició de spin-off 

Les spin-off són empreses que es creen en el si d’una altra empresa o entitat ja existent, i, 

normalment com a iniciativa d’algun treballador de la mateixa. La gran majoria de les spin-

off naixen de les universitats o els centre d’investigació públics. Les spin-off tenen la seva 

pròpia estructura jurídica, amb independència de l’empresa o entitat matriu. Per tant, són 

empreses de nova creació. 

Les empreses spin-off que sorgeixen de les universitats ajuden a transferir el coneixement i 

la investigació científica al món empresarial, buscant la seva aplicació directa en els 

processos productius, inclòs en la seva comercialització. A més, millora la comunicació 

entre les universitats, el mercat i la societat. Normalment aquestes empreses han estat 

fundades per professors, alumnes o membres del personal administratiu i de serveis. 

Tenen suport institucional, però persegueixen interessos privats. 

Per afavorir el sorgiment d’aquestes iniciatives, cal beneficiar un clima favorable al 

desenvolupament d’iniciatives empresarials, i que estigui lligat a la idea de transferència 

tecnològica. Es tracta de canviar la funció i el paper que hauria de tenir la universitat, 

ampliant les seves competències i possibilitats.  

Tipus de Spin-off 

La tipologia de spin-off es fa, habitualment, en funció de l’entitat originaria. Així tenim tres 

tipus principals: 

• Spin-off universitàries (sector públic): creades a partir de les universitats, inclou 

aquelles en que participen empleats o membres de la comunitat universitària. 
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• Spin-off institucionals (sector públic): creades a partir de centres d’investigació 

públics no universitaris. 

• Spin-off empresarial o start-up (sector privat): creades a partir d’altres empreses 

privades. 

La gran majoria de les spin-off pertanyen a l’àmbit universitari. Les universitats 

desenvolupen la seva política de transferència de tecnologia mitjançant tres instruments: 

1. La contractació de projectes amb empreses i institucions. 

2. La creació d’empreses de base tecnològica vinculades a patents. 

3. La protecció del seu patrimoni mitjançant patents i la seva comercialització. 

Procés de generació 

El model de creació d’una spin-off consta d’un procés de quatre etapes definides de la 

següent manera: en la primera etapa es tracta de generar idees de negoci per mitjà de la 

recerca; el següent pas es finalitzar els nous projectes de l’empresa fora del projecte; la 

tercera etapa es llançar empreses spin-off dels projectes; i finalment la última etapa es 

enfortir la creació del valor econòmic de la spin-off. 

En les spin-off apareixen, normalment, dos tipus d’actors respecte a la necessitat de fons i 

al suport en la creació de recerca. Els business angels es centren més en l’avaluació dels 

emprenedors que en l’avaluació dels riscos de mercat. I les persones o empreses de capital 

risc s’encarreguen d’aportar capital.  

4.8. Els parcs  Universitaris 

4.8.1. Definició  

La definició utilitzada per la National Science Board [6]  és la següent “un Parc Universitari 

de recerca és un clúster d’organitzacions basades en tecnologia situat dins o a prop del 

campus universitari per beneficiar-se de la base de coneixement de la universitat i la 

investigació en curs. La universitat no només transfereix coneixement sinó que espera 

desenvolupar coneixement més efectiu donada la associació amb els arrendataris del parc 

de recerca”.  

Segons la Association of University Research Parks (AURP) [7]  un Parc Universitari de 

recerca es defineix com “una empresa basada en la propietat que conté: Una planificació 
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de la propietat i els edificis dissenyats principalment per la recerca i desenvolupament de 

serveis privats/públics, empreses basades en l’alta tecnologia i ciència, i serveis de suport. 

Una relació contractual, formal i operacional amb una o vàries institucions de ciència o 

investigació d’ensenyament superior (per exemple, la universitat). Un rol en promoure la 

investigació i desenvolupament de la universitat per mitjà de societats industrials, ajudar en 

el creixement de noves empreses i en el desenvolupament econòmic. Un paper per ajudar 

en la transferència tecnològica i habilitats de negoci entre la universitat i les empreses. Un 

rol en promoure el desenvolupament econòmic a la comunitat o regió conduït per la 

tecnologia”.  

Molts estudis demostren que el nucli pel desenvolupament d’un Parc Tecnològic es la 

universitat de recerca. Altres estudis demostren que si la universitat de recerca no està a 

lloc, el centre tecnològic segurament no es desenvoluparà. S’han identificat tres factors 

necessaris pel desenvolupament d’un centre tecnològic i en el qual la universitat juga un rol 

molt important: 

• Assoliment d’excel·lència científica 

• Desenvolupament i manteniment de les noves tecnologies per les indústries 

emergents 

• Atreure més empreses tecnològiques i crear empreses tecnològiques en la regió 

En l’últim factor, la universitat pot afectar la promoció d’empreses tecnològiques 

proporcionant un ambient que promogui la formació i el desenvolupament de noves 

empreses. El resultat dinàmic i creixent del paper de la universitat de recerca en la creació 

de centres tecnològics ha estat l’aparició de les tecnòpolis, les quals impliquen vincular la 

comercialització de la tecnologia amb el públic efectiu i les iniciatives del sector privat per 

crear noves infraestructures pel creixement econòmic, diversificació i competitivitat global. 

Altres articles mostren com la universitat de recerca ha estat més ocupada en empreses de 

risc per mitjà de promoure més activament la transferència tecnològica i la comercialització. 

A raó que la recerca científica ha esdevingut més complexa, cara i interdisciplinària; que les 

comunitats o regions on la universitat intervé ha esdevingut més exigent amb la creació de 

llocs de treball i el desenvolupament econòmic; i que les esperances de les facultats han 

canviat, els líders de les universitats han assumit nous rols. Els rectors i altres líders ara els 

hi toca defensar la missió de la creació, transferència i comercialització de la tecnologia. 

Parlen del paper més actiu de la universitat en el desenvolupament econòmic. Serveixen a 

la comunitat en juntes de desenvolupament econòmic, encoratgen la creació amb 



Pág. 28  Memoria 

 

estructures de suport per la transferència tecnològica i empreses de nova creació, i 

construeixen aliances amb companyies. 

4.8.2. Finalitat d’un Parc Tecnològic universitari 

La universitat està motivada en la creació i el desenvolupament d’un parc, ja sigui pel seu 

compte o associant-se, pels guanys que es poden obtenir, tant econòmics com de 

coneixements. A termes generals, es pot assenyalar les possibilitats de beneficis financers 

associats a la transferència tecnològica, l’oportunitat de tenir professors i estudiants 

interactuant amb organitzacions i empreses de base tecnològica, i finalment, la 

responsabilitat de contribuir en el creixement de la regió. 

Les organitzacions de recerca i empreses estan motivades a situar-se en un parc per tenir 

accés a professorat, estudiants i equipament de recerca, i proporcionar sinèrgies de 

recerca. 

4.8.3. Polítiques proactives i procediments 

Com universitats s’ha de buscar un paper més comprometedor amb el desenvolupament 

econòmic de les seves regions, per tant modificar les seves polítiques i procediments en 

tres àrees essencials: la transferència i comercialització tecnològica, l’establiment 

d’associacions amb empreses i indústries, i promoure i donar suport a activitats 

emprenedores en la comunitat o regió. 

Per accelerar el moviment de la tecnologia del laboratori als mercats, la universitat ha 

d’empènyer la igualtat de participació dels investigadors en les autoritzacions i 

comercialització de les seves innovacions, establint oficines de transferència tecnològica 

per proporcionar vincles millors entre els investigadors, per un costat, i les corporacions i 

emprenedors, en l’altre costat; establir mecanismes per facilitar fluxos d’informació pels 

investigadors en el procés de transferència tecnològica i sobre la importància de la propietat 

intel·lectual, encoratjar empreses d’spin-out i proporcionar el capital inicial per ajudar en el 

desenvolupament d’innovació tecnològica. 

Per avançar en el desenvolupament emprenedor, la universitat ha d’establir cursos, 

programes i centres d’emprenedoria; establir facilitats i serveis d’incubació; i encoratjar a 

les empreses en consultar a professors i alumnes. 
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5. La UPC 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una institució pública d’educació superior i 

de recerca, especialitzada en els àmbits de l’arquitectura, les ciències i l’enginyeria. Agrupa 

escoles superiors, tècniques, departaments i centres de recerca arreu del territori català. Té 

una important presència a les comarques de Barcelona amb escoles i instal·lacions pròpies 

a Barcelona, Castelldefels, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vilanova i la Geltrú. 

La UPC desenvolupa recerca bàsica i aplicada amb uns resultats bastament reconeguts. 

L’alta activitat que genera pel que fa a transferència de tecnologia i de coneixement a les 

empreses i a la societat en general, la situa en el vèrtex de la innovació, la recerca i el 

desenvolupament tecnològic del país. 

El professorat i el personal investigador (adscrits als departaments, instituts de recerca i 

centres i grups de recerca) són els principals impulsors d’aquestes activitats acadèmiques i 

fan possible també que la Universitat estigui implicada en projectes d’innovació amb 

institucions i empreses nacional i internacionals, en el desenvolupament de parcs 

tecnològics especialitzats i en les activitats de nombroses organitzacions científiques.  

En xifres la Universitat Politècnica de Catalunya consta de: 

26.651 estudiants de 1r i 2n cicles en centres propis  

4.183 estudiants de 1r i 2n cicles en centres adscrits 

1.074 estudiants de màsters oficials 

2.792 estudiants de 3r cicle 

5.316 estudiants de formació continuada  

2.565 professors (funcionari i contractat) 

102 investigadors 

411 investigadors en formació 

1.388 treballadors en l’administració i serveis 

El sistema de recerca actualment es basa en grups de recerca, unitats bàsiques i en l’àmbit 

del coneixement. Els quals han aportat: 
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1.428 Articles publicats a revistes científiques 

107 Llibres publicats 

267 Capítols de llibres 

1.833 Publicacions a congressos a text complet 

554 Publicacions a congressos. Resums 

60 Patents actives 

123 Premis científicotècnics rebuts 

47 Projectes europeus 

156 Projectes de finançament públic 

593 Convenis amb empreses privades 

66.978.744 € Ingressos gestionats pel CTT 

20 Empreses creades en el marc del Programa Innova 

69 Projectes d’empresa analitzats 

5.1. Organització de recerca 

La recerca dins la UPC es pot exercir en el departaments o instituts universitari de recerca 

a què s’estiguin adscrits orgànicament o participant en les activitats de recerca i 

transferència de tecnologia de qualsevol altra unitat bàsica competent en aquests temes. A 

més a més dels Centres i Departaments, les unitats al voltant de les quals s’estructura la 

recerca a la UPC són, principalment els: 

• Grups de Recerca “GRs”, 

• Grups de Recerca Acreditats “GRA”: Centres Específics de Recerca de la UPC 

“CERs” i Centres de la Xarxa de Suport a la Innovació i Tecnologia “Xarxa IT”, 

• Instituts Universitaris de Recerca, 

• Centres de Recerca vinculats a la UPC. 

A continuació es detallen breument els objectius d’aquestes unitats. 
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Els Grups de Recerca 

L’objectiu dels Grups de Recerca és l’organització bàsica de la recerca en equips i la 

transmissió dels seus resultats a la societat. 

Els Grups de Recerca de la UPC queden recollits en el catàleg de GRs, que informa de 

bona part de l’activitat de la Universitat en el camp de la recerca i la transmissió de 

resultats. El reconeixement del Grup de Recerca per part de la UPC indica la unitat bàsica 

amb la qual manté la vinculació principal. Això facilita la visibilitat, la projecció externa i la 

consecució dels seus objectius de recerca i transferència de tecnologia. Aquests grups 

poden participar en estructures més complexes tant internes de la UPC com externes per 

tal d’abordar objectius més ambiciosos. En l’annex A.1 hi ha la relació de grups de recerca 

amb unitats bàsiques, així com en l’Annex B.1 es presenten alguns exemples de grups de 

recerca per entendre el funcionament i finalitat del mateix. 

Els Grups de Recerca Acreditats: Centres Específics  de Recerca (CERs) i la Xarxa de 

Centres de Suport a la Innovació i Tecnologia (Xarx aIT) 

Els Grups de Recerca Acreditats poden ser, en l’actualitat, de dos tipus: els Centres 

Específics de Recerca (CERs) i els Centres de la Xarxa de Suport a la Innovació i 

Tecnologia (Xarxa IT). 

Els Grups de Recerca Acreditats (CERs i Xarxa IT) són unitats singulars amb projecció 

externa pròpia posats en marxa per iniciativa de diferents departaments, que tenen com a 

funció principal l’atenció a la demanda d’entitats públiques o privades externes en uns 

camps específics de recerca. 

Aquests centres pretenen la promoció de la recerca multidisciplinària, a fi d’aglutinar una 

massa crítica suficient dedicada a la investigació en un ampli espectre de ciències i 

tecnologies que conflueixen en el tema de recerca concret, que permeti la transferència 

eficient de coneixements i d’aplicacions entre els investigadors i els sectors empresarials. 

En l’Annex A.3 es relacionen els diferents grups de recerca existents amb la seva 

acreditació i situació.  

Els Instituts Universitaris de Recerca 

Els Instituts Universitaris de Recerca són centres dedicats, en un àmbit de coneixement 

determinat, a la recerca científica i tècnica, i/o a la creació artística o humanística. Poden 

organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau i proporcionar 

assessorament en l’àmbit de les seves competències, així com exercir les funcions que 

s’expressen a l’article 17 dels Estatuts de la UPC.  
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En l’Annex C es troba el llistat d’aquests instituts els quals completen l’organització de la 

recerca a la UPC. 

Centres de Recerca vinculats a la UPC 

Són centres de recerca amb entitat jurídica pròpia creades amb la contribució d’altres 

institucions públiques i/o privades en les que la UPC té una participació important. 

Aquestes entitats formant part del Grup UPC, estan diferenciades en dos tipus, segons la 

intensitat de la vinculació amb la UPC: 

• Entitats vinculades de Tipus 1: Són aquelles que tenen un conveni que regula la 

relació econòmica i laboral entre l’entitat i la UPC. 

• Entitats vinculades de Tipus 2: la resta d’entitats vinculades es diferencien en funció 

del tipus d’institució que la promou: agrupacions d’universitats i centres de recerca; 

col·laboracions amb les administracions central i autonòmica; col·laboracions amb 

les administracions locals; promogudes per entitats de caràcter sectorial i/o 

professional i promogudes per diversos agents com a Empreses de Base 

Tecnològica. 

Relacions entre els Grups de Recerca, els Grups de Recerca Acreditats (CERs i 

Xarxa IT), els Centres de Recerca Vinculats i les U nitats Bàsiques. 

Les unitats bàsiques tenen entre els seus objectius més importants recolzar les activitats 

investigadores del seu Personal Docent i Investigador (PDI) i del Personal d’Administració i 

Serveis (PAS). Amb la finalitat que el PDI i el PAS puguin dur a terme millor la recerca i la 

transferència de resultats es subministren instruments organitzatius com són els GRs, 

GRAs (CERs i Xarxa IT), Instituts universitaris de recerca i Centres de Recerca Vinculats. 

L’aparició d’aquestes estructures de recerca fa que els professors puguin realitzar la seva 

tasca docent als centres en coordinació amb els departaments i la tasca investigadora en 

aquestes unitats de recerca, que en ocasions no tenen la mateixa ubicació.  

Els resultats de l’avaluació de la recerca i de la transmissió de resultats han demostrat que 

aquesta organització ha estat molt positiva, ja que entre altres efectes ha facilitat la unió de 

forces per desenvolupar projectes de recerca més ambiciosos, la creació de grups 

multidisciplinaris per abordar projectes que necessiten diferents especialistes, etc. Malgrat 

això, en la relació entre aquestes unitats de recerca i les unitats bàsiques han sorgit 

algunes disfuncions.  
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5.2. Territorialitat  

La UPC està situada en centres docent i instal·lacions distribuïts per diferents poblacions de 

les comarques de Barcelona com són: 

A banda i banda de l’avinguda Diagonal a Barcelona trobem centres i instal·lacions de la 

UPC. A la part nord, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicacions, la 

Facultat d’Informàtica i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

reuneixen estudiants, investigadors i centres de recerca en un dels campus de referència 

de l’Estat i a nivell internacional en l’àmbit de la innovació tecnològica. Aquest campus acull 

també serveis universitaris com ara la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, un poliesportiu, 

una zona comercial o la Casa de l’Estudiant, amb les seus de les diferents associacions 

d’estudiants. En aquesta zona hi ha també ubicats els edificis Nexus, seus de moltes 

empreses que mantenen estretes col·laboracions amb la Universitat, i la Fundació UPC 

dedicada a la formació contínua i el reciclatge professional.  

A la zona sud, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, l’Escola Politècnica Superior 

d’Edificació, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i la Facultat de Matemàtiques i 

Estadística comparteixen espais amb el Parc Tecnològic de Barcelona, on centres i grups 

de recerca capdavanters de la UPC desenvolupen projectes de tecnologia en col·laboració 

amb el món industrial de sectors com ara la realitat virtual, la robòtica, la informàtica, la 

mecatrònica o la bioenginyeria, entre altres. 

A la zona del Port de Barcelona, la Facultat de Nàutica, la més antiga de la Universitat, acull 

els estudiants que es formen en els diferents àmbits de l’enginyeria marítima.  

El Campus del Baix Llobregat està ubicat a Castelldefels. És un gran espai que acull 

centres de recerca i empreses tot conformant el Parc Tecnològic de la Mediterrània. Encara 

en creixement, acull els futurs enginyers de telecomunicació, els futurs professionals de 

l’aeronavegació (Escola Politècnica Superior de Castelldefels) i els enginyers tècnics 

d’agricultura (Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona). 

A la ciutat de Manresa, la UPC té ubicada l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 

Manresa i el Centre Tecnològic de Manresa. El centre és l’únic a Catalunya que imparteix 

l’Enginyeria Minera i completa l’oferta amb estudis tècnics de telecomunicació i d’enginyeria 

industrial. 

A Sant Cugat, la UPC té l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, un centre 

innovador en molts aspectes educatius que permet als estudiants d’arquitectura projectar 

des del primer any mitjançant l’assignatura Taller d’Arquitectura i Projectes (TAP), autèntica 

columna vertebral de la pràctica pedagògica de l’escola. 
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 El Campus de Terrassa, amb 5.400 estudiants, sis escoles i gran quantitat de serveis, ha 

esdevingut un dels espais universitaris urbans amb més dinamisme. La història i la tradició 

de les escoles d’enginyeria (l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica 

de Terrassa i l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa ) es 

combinen amb la joventut i singularitat de l’Escola Universitària d’Òptica i Optometria de 

Terrassa i del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia. El Campus acull grups de 

recerca i laboratoris d’excel·lència reconeguda internacionalment en àmbits de l’enginyeria 

industrial, l’òptica i l’optometria i l’enginyeria tèxtil. 

L’Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú, amb més de 100 anys d’història i 

amb el Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú, és el referent universitari de la comarca 

del Garraf. El centre imparteix estudis en l’àmbit de les enginyeries tècniques en 

informàtica, telecomunicacions i industrial i ha estat pioner en la implantació de l’educació 

en alternança, un nou sistema educatiu que permet compaginar períodes lectius amb 

estades en empreses. Una gran biblioteca i una residència completen l’oferta de serveis. 

5.3. Serveis actuals de la UPC 

La UPC ofereix un ampli ventall de serveis de recerca i transferència de resultats, creació 

d’empreses i suport a l’emprenedoria i projecció social, patrocini i mecenatge, borses de 

treball i de pràctiques, ja siguin per mitjà de centres o fundacions, a empreses, professors i 

estudiants. 

5.3.1. Recerca i transferència de resultats 

Programes de transferència tecnològica 

Com a programa de transferència tecnològica, la UPC gaudeix de disposar del Centre de 

Transferència de Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (CTT), el qual es va 

crear l’any 1987. Des d’aleshores, gestiona les activitats de recerca dels investigadors de la 

Universitat i ha anat ampliant la seva oferta de serveis i s’ha consolidat com el centre 

d’innovació tecnològica que la UPC posa tant a l’abast de les empreses com dels seus 

grups de recerca. 

El CTT promociona la participació i gestiona els recursos públics en règim competitiu 

destinats a la recerca que la UPC obté dels diferents organismes de l’Administració pública, 

principalment del Ministeri d’Educació i Ciència del Departament d’Innovació, Universitats i 

Empresa de la Generalitat de Catalunya. 

L’objectiu de les activitats que porta a terme el CTT és doble: 
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• Estimular i incrementar la participació d’investigadors en projectes de recerca i 

desenvolupament tecnològic.  

• Promoure la innovació i el progrés tecnològic del teixit industrial mitjançant la 

valorització i la promoció de la transferència de resultats i tecnologies 

desenvolupades a la Universitat. 

Unitats de Recerca 

La Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica està formada per unitats i grups 

de recerca amb capacitat de prestar serveis d’innovació tecnològica a les empreses de 

Catalunya. L’objectiu és incrementar el procés de subcontractació d’activitats de R+D entre 

la universitat i les empreses. La seva activitat es fonamenta en l’ús d’un llenguatge 

empresarial, en una qualitat del servei acreditada i d’excel·lència en R+D. La Xarxa va ser 

constituïda pel CIDEM, el DIUE i les universitats catalanes i la UPC compta amb un total de 

divuit centres membres de la mateixa. 

Agència d’Acreditació en Investigació, Desenvolupam ent i Innovació Tecnològica - 

AIDIT 

L ‘Agència d’Acreditació en Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, AIDIT , 

va ser fundada l’any 2000 per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) per contribuir a la millora de la competitivitat, el 

desenvolupament i l’impuls de l’R+D+i.  

L’Agència està especialitzada en Certificar projectes d’R+D+i , és a dir, en avaluar 

tècnicament i econòmicament les activitats d’R+D+i, dictaminant si són R+D o Innovació. 

Amb aquesta certificació el MITyC emet l’Informe Motivat al Ministeri d’Hisenda, donant 

seguretat jurídica total a l’aplicació de les deduccions fiscals dels projectes d’R+D+i en 

l’Impost sobre Societats. 

Així mateix, altres línies de serveis de l’AIDIT són:  

• Certificació del Personal Investigador, per tal d’obtenir una bonificació del 40% en la 

cotització de la Seguretat Social.  

• Certificació de Sistemes de Gestió d’R+D+i segons la Norma UNE-166 .002:2006.  

• Certificació de Mostraris del Tèxtil i del Calçat .  
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• Disseny i execució d’un pla de formació de la gestió estratègica de la Innovació pel 

foment de les activitats d’R+D+i i utilització adequada les instruments de 

finançament de l’R+D+i.  

AIDIT compta amb els millors experts avaluadors científics i tecnològics de l’àmbit 

universitari de prestigi, experiència i reconeixement internacional.  

L’objectiu d’AIDIT és atorgar un segell d’excel·lència a la seva empresa en R+D+I, garantint 

la qualitat dels nostres serveis amb una àmplia experiència dins múltiples sectors de la 

ciència i de la tecnologia.  

Primera entitat certificadora de projectes d’R+D+i acreditada per ENAC.  

Única empresa pública de certificació de naturalesa universitària.  

Experiència com entitat certificadora de projectes des de l’any 2001.  

Know how en gestió d’R+D+I i científics reconeguts.  

Garantía de confidencialitat.  

Credibilitat i comunicació directa davant de l’Administració.  

Garantia d’objectivitat i independència.  

Tracte directe i fluid amb l’empresa.  

Compliment estricte dels terminis de lliurament.  

Metodologia, esquemes i procediments de treball orientats a la màxima excel·lència 

en la prestació dels nostres serveis. 

Fundació i2Cat 

La Fundació i2CAT va néixer com a Projecte a finals de l’any 1999 a proposta de la UPC, 

qui ha liderat tecnològicament la seva execució, i va ser impulsat per la Generalitat de 

Catalunya. Aquesta iniciativa estava inclosa en el Pla Estratègic ‘Catalunya en Xarxa’ com a 

projecte de xarxa d’Internet avançada.  

La Fundació i2CAT és una entitat sense ànim de lucre, que té com objectiu impulsar la 

Recerca i la Innovació en les tecnologies d’Internet avançada.  

i2CAT promou el desplegament de serveis i aplicacions de banda ampla des de les 

comunitats de recerca i innovació, tant publiques com privades. Impulsant el desplegament 
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d’infraestructures i serveis experimentals, per part de les operadores de telecomunicacions, 

l’administració o les empreses.  

La Fundació i2CAT s’organitza com a centre de recerca i innovació distribuït en xarxa per a:  

• Promoure i fomentar el desenvolupament tecnològic de Catalunya, de caràcter 

experimental i investigador.  

• Promoure la recerca avançada en l’àmbit de les xarxes i les aplicacions de banda 

ampla i la potenciació del seu ús en els diferents sectors de la Societat Catalana.  

• Desenvolupar tecnologies d’Internet a Catalunya en el nivell de les aplicacions, dels 

serveis i de la recerca de tecnologia de xarxa avançada.  

• Generar plataformes de col·laboració entre el sector privat i el de recerca 

universitària.  

• Impulsar la col·laboració amb entitats i institucions que es proposin objectius 

similars. 

• Col·laborar en forma de xarxa amb altres projectes de recerca nacionals i 

internacionals.  

• Participar en projectes de recerca d’àmbit europeu. 

La clau del model d’i2CAT es basa en posar la recerca i la innovació d’Internet a l’abast de 

tota la societat mitjançant la col·laboració entre l’Administració pública, les empreses i els 

grups de recerca de les universitats i del món educatiu. 

Serveis d’incubació 

La UPC té espais destinats a allotjar i incubar empreses tecnològiques, tant les sorgides de 

la investigació de la institució com les petites start-ups tecnològiques que s’acosten a la 

Universitat, siguin externes o promogudes pels estudiants. No obstant això, aquests espais 

no es troben unificats en una única incubadora. Donada la condició territorial de la UPC, els 

espais d’incubació es troben en diferents ubicacions i no compten amb un agent gestor 

únic.  

Actualment, la UPC té espais d’incubació en les següents ubicacions: Barcelona – Campus 

Nord (edificis Nexes I i II), Barcelona – Campus Sud, Castelldefels i Terrassa. Té també 

acords amb entitats locals a Vilanova i la Geltrú i Mataró, que permeten aportar espais a les 

propostes tecnològiques sorgides de la institució. La dispersió dels espais té un efecte 

positiu, derivat de l’acostament dels mateixos a l’usuari. Constitueixen a més una de les 
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vies que la institució té per a la seva funció d’impacte territorial i de foment del 

desenvolupament econòmic de l’entorn.  

No obstant això, aquesta mateixa dispersió introdueix elements negatius. En primer lloc, fa 

menys visible la funció d’incubació de la institució. Amb això, es minimitza l’efecte de 

mimetisme que sol donar-se en la creació d’empreses de base tecnològica. Els entorns de 

suport a la creació d’empreses actuen com pols de promoció per a nous emprenedors, que 

se senten atrets per aquest actiu entorn tecnològic. Per altra banda, es dificulta l’aportació 

d’uns serveis homogenis per part de la UPC a les empreses i als emprenedors que ocupen 

aquests espais. Finalment, aquesta dispersió dels entorns d’incubació dificulta la gestió dels 

espais (seguiment dels ocupants, formalització dels corresponents contractes, aportació de 

serveis bàsics…) i la seva promoció entre les empreses tecnològiques potencials ocupants. 

5.3.2. Creació d’Empreses i suport a emprenedors 

Programa Innova 

Dins la UPC existeix un servei de spin-off: el Programa Innova, el qual va néixer, al 1998, 

pel compromís ferm de la Universitat Politècnica de Catalunya de sensibilitzar tota la 

comunitat universitària de la importància que tenen la innovació i l’esperit emprenedor per a 

les persones, les institucions i les empreses, i també per donar suport a totes les iniciatives 

innovadores sorgides a la Universitat que puguin conduir a la creació de noves empreses. 

El Programa Innova té com a objectiu fomentar l’esperit emprenedor i la cultura de la 

innovació així com la creació d’empreses des de la universitat. S’adreça a estudiants, 

professors, titulats i personal d’administració i serveis. El Programa Innova ajuda a fer 

realitat les idees i els projectes innovadors i empresarials des de la universitat. 

Eixos d’actuació del programa Innova 

Els tres pilars fonamentals sobre els quals s’ha construït la posada en pràctica de la missió 

del Programa Innova, són: 

• Inno-llavor: contribuir al canvi cultural i difondre l’esperit innovador, emprenedor, de 

compromís i de risc. Utilitzar les eines més adequades pels col·lectius de què es 

compon la universitat i posar-les al seu servei. 

• Inno-creació: donar suport a la creació d’empreses, posant a disposició dels 

emprenedors universitaris i amb perfil tecnològic dels recursos i l’assessorament 

necessaris per posar en marxa la seva empresa. 
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• Inno-xarxa: ser un punt de referència en el món acadèmic i cooperar amb altres 

universitats i institucions del nostre entorn. Millorar la connexió de la UPC amb les 

empreses, especialment aquelles creades des de la universitat. 

Innova31 

INNOVA31 és una societat de capital risc constituïda el 2001 que té com a objectiu 

impulsar i invertir en projectes empresarials recents mitjançant aportacions de capital a 

canvi d’una participació a l’empresa.  

Innova31 no es limita a l’aportació de recursos financers, ajuda a l’empresari/ emprenedor a 

tasques de gestió, definició d’estratègia, accés a fonts de finançament, etc. Aquest punt 

queda totalment garantitzat gràcies a l’experiència dels membres del Consell 

d’Administració, l’equip directiu i els accionistes. 

L’objectiu de Innova31 és proporcionar el recolzament necessari al projecte empresarial 

amb vistes a obtenir la màxima generació de valor. Per això, a més de dotar a l’empresa 

dels recursos financers necessaris, l’aportació es centra a: 

• Desenvolupament de l’estratègia a llarg termini  

• Professionalització de la gestió. Recolzament a les tasques de direcció general. 

• Recerca d’aliances tecnològiques, comercials i estratègiques. 

• Consolidació d’un projecte empresarial de nova creació. 

• Dotació de recursos financers permanents i consolidació de l’estructura empresarial 

a llarg termini. 

• Accés a la tecnologia. 

• Assessorament empresarial 

Innova31 analitza totes aquelles propostes d’inversió a les que el projecte empresarial: 

• Sigui de nova creació (Start-Up o Early Stage). 

• Estigui basat en el desenvolupament de tecnologies innovadores. 

• L’equip promotor/emprenedor tingui una clara orientació a la generació de negoci, 

motivat i compromès a llarg termini. 
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• Els projectes empresarials estiguin dirigits a segments de mercat amb gran 

capacitat de creixement. 

• Pertanyi a sectors empresarials amb clar perfil tecnològic: telecomunicacions, 

informàtica, biotecnologia, Internet, electrònica, química, etc.  

Els requisits més importants de la proposta són l’experiència i capacitat de l’equip gestor i 

una bona definició del concepte de negoci o Business Plan. 

Innova31 opera sota l’autorització, supervisió i control de la Comissió Nacional del Mercat 

de Valors i el Ministeri d’Economia. 

5.3.3. Projecció Social, Patrocini i mecenatge. Pro grama UPC21 

UPC21 és el programa de projecció social, patrocini i mecenatge a través del qual la UPC 

acorda amb empreses i institucions la realització de projectes que contribueixen al progrés 

social i econòmic, mitjançant la transferència de coneixements i de resultats de la recerca. 

Els objectius en què es basa UPC21 són: 

• Reforçar la xarxa de relacions de la UPC i crear vincles estables amb empreses i 

institucions que aportin recursos a la universitat.  

• Augmentar el valor afegit dels acords de col·laboració i donar-ne l’adien visibilitat.    

La col·laboració amb UPC21 permet entrar en un espai relacional per apropar interessos i 

compartir projectes, amb el valor afegit de: 

• Relacionar el capital humà de la universitat amb el de les organitzacions que són de 

confiança.  

• Construir conjuntament  projectes de recerca i innovació en les àrees d’expertesa 

pròpies.  

• Possibilitar l’accés a xarxes nacionals i europees.  

• Donar resposta a necessitats de compromís social i ètic.  

• Construir una imatge social de prestigi a través de l’aliança universitat - empresa. 

5.3.4. Convenis amb empreses. Cooperació educativa Universitat-Empresa 

La UPC manté convenis amb empreses per a què aquestes vegin la UPC com a soci 

tecnològic, de la qual precisen pel desenvolupament dels seus projectes i, també, com un 
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aliat en els seus processos d’innovació. Es signen convenis per desenvolupar projectes de 

recerca en col·laboració amb empreses i institucions. 

Els objectius dels programes de cooperació educativa Universitat-Empresa són:  

• Complementar la formació rebuda per l’estudiant a la Universitat amb experiències 

professionals en l’àmbit empresarial  

• Promoure i consolidar vincles de col·laboració entre la Universitat i el seu entorn 

empresarial i professional   

• Enfortir els lligams entre l’estudiant i la Universitat, així com amb les empreses  

5.4. Anàlisi DAFO de l’entorn.  

Debilitats 

El fort desfasament en relació a iniciatives que ja estan funcionant. Per exemple, 22@ (tot i 

que no és un parc) o el Parc Científic de Barcelona.  

El model territorial de la UPC, encara que es pugui veure com una fortalesa, pot ser també 

vist com una debilitat. La dispersió dels esforços en diferents pols tecnològics no permet 

una actuació unificada i sòlida. En efecte, la manca d’un únic espai pel Parc UPC es pot 

veure com una clara debilitat. 

Amenaces 

En tot l’estat hi ha un nombre molt elevat de parcs científics i tecnològics. 

Hi ha altres iniciatives en marxa les quals no són parcs científics i tecnològics. Tot i que no 

es centren en els serveis com estratègia competitiva, dificulten la definició i identificació del 

nínxol de mercat que ha de correspondre al Parc UPC. En concret, les iniciatives de les 

quals pot ser més difícil diferenciar-se són el 22@ o el Centre Tecnològic de les TIC 

promogut pel CIDEM. 

Una altra actuació en aquesta línia és el Mapa de Recursos Tecnològics. La Fundació 

Barcelona Digital (amb la col·laboració del CIDEM, Capgemini, Getronics i Microsoft) 

impulsa el Mapa de Recursos Tecnològics de Catalunya, que recopila l’oferta de 

Tecnologies de la Informació existent a Catalunya. Vol donar a conèixer els agents del 

sector i fer evidents les capacitats que ofereix la regió, també vol fomentar les relacions 

entre emprenedors, empreses, centres de recerca, trampolins empresarials, centres 

universitaris i parcs tecnològics amb la intenció de fomentar la R+D+i a Catalunya, 
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aprofitant les sinèrgies entre ofertors i demandants i combatre així l’atomització del sector 

tecnològic. 

Totes aquestes iniciatives, entre moltes altres, poden hipotecar la capacitat del Parc UPC 

de desplegar una estratègia de diferenciació basada en els serveis. 

Fortaleses 

La capacitat investigadora i tecnològica de la UPC i el reconeixement dels seus resultats a 

nivell nacional. 

La tradicional orientació aplicada de la recerca feta a la UPC i la forta implicació del 

personal acadèmic i investigador en les diferents activitats d’innovació i col·laboració 

empresarial. 

El model territorial de la UPC, afavoreix la tasca de dinamització econòmica. Des d’aquest 

punt de vista, la presència de multipols pot ser considerada una fortalesa. 

La UPC, a partir de la seva implicació en xarxes internacionals de referència, manté una 

privilegiada presència, relació i col·laboració amb institucions, entitats científiques i 

educatives d’arreu del món, es a dir, la UPC s’ha creat un nom i es reconeguda. 

Oportunitats 

La manca d’entorns adequats en els quals les entitats tecnològiques es puguin 

desenvolupar i consolidar. Encara que hi ha altres iniciatives, els parcs científics i 

tecnològics competidors no s’han focalitzat en els serveis com estratègia competitiva. 

Un seguit d’actuacions que evidencien la necessitat d’aquest tipus d’actuacions, les 

promouen i actuen de referent per les mateixes. Concretament: 

• Un munt de referents internacionals en el terreny dels parcs científics i tecnològics, 

que marquen el camí a seguir per totes les propostes que sorgeixen en el nostre 

país 

• El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya i el Pla Nacional de R+D, que 

proporcionen el marc general adequat pel que fa a les polítiques d’innovació 

• La presència i fortalesa de les diverses xarxes de parcs científics i tecnològics: 

XPCAT, APTE, IASP 

• Pla Estratègic de Recerca de la UPC 
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• Un entorn que suggereix una voluntat de canvi, passant d’una economia de perfil 

tradicional a una economia tecnològica, basada en el coneixement. 

• L’aposta del govern central, amb la convocatòria anual d’ajudes a la I+D feta en 

parcs científics i tecnològics. 

• A un nivell d’abast més ampli i amb la implicació d’un major nombre d’agents, la 

Tecnoregió és una iniciativa que pretén reforçar a Catalunya en totes les àrees 

relacionades amb les tecnologies de la informació i les comunicacions, el qual ha 

d’afavorir la generació d’entorns de suport a la innovació i a la tecnologia. 

• Diverses lleis relacionades amb els sectors tecnològics (Llei de l’Audiovisual de 

Catalunya, el Pla director d’infraestructures de telecomunicacions (PDIT), etc.). 
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6. El Parc de Recerca i Innovació de la UPC 

6.1. Antecedents 

La UPC es troba amb una realitat particular, bastant diferent respecte a la gran majoria  

d’Universitats: 

D’una banda, està molt distribuïda en el territori i té un especial dinamisme pel que fa a la 

relació i la col·laboració amb les entitats locals de diversos municipis catalans (Terrassa, 

Vilanova, Mataró, San Cugat, etc.). En el dia d’avui, existeixen diferents iniciatives 

territorials, fins ara anomenades “Pols Tecnològics Territorials” tal com el Parc Mediterrani 

de la Tecnologia (PMT), ubicat a Castelldefels, el Parc Tecnològic de Barcelona (PTB), el 

Parc Científic i Tecnològic de Terrassa (PCTT) i el Parc Tecnològic de Vilanova i la Geltrú 

(PTVG); i d’altres elements en el territori propis dels parcs com són els de Manresa i els 

que hi ha en procés de creació i de reordenació a Barcelona i Sant Adrià.   

D’altra banda, la UPC, des de fa un cert temps, ha estat molt activa creant noves 

estructures de recerca i de transferència de tecnologia. La UPC ha creat directament, o 

participa conjuntament amb altres institucions, en centres tecnològics, fundacions, centres 

mixtos, empreses spin-offs, societats de capital llavor, etc.  

Aquesta diversitat d’agents i actors amb els que la UPC col·labora o en els que participa 

comporta una gestió complexa de la relació i implica també la necessitat de coordinació i 

articulació, per assegurar una única visió institucional i un impacte ordenat en el territori. 

Com el Estatuts de la UPC preveuen que “la universitat pot crear, sota la forma jurídica que 

sigui adient, parcs científics o tecnològics de caràcter universitari o interuniversitari, que 

apleguin centres de recerca de la mateixa Universitat, d’empreses o d’altres universitats”. 

La UPC ha cregut necessari articular i ordenar tot aquest conjunt d’entitats i unitats 

generadores de recerca i coneixement i ha creat el Parc de Recerca i Innovació de la UPC, 

en forma abreujada PRI UPC, que va ser acordat al Consell de Govern de 29 de novembre 

de 2005 (acord núm.254/2005). L’acord de creació té com a objectiu dotar al PRI UPC d’un 

marc institucional i de referència que orienti la seva acció, i d’una unitat (unitat de gestió del 

parc) que el configuri i el gestioni. 

El PRI UPC és l’eina que pretén donar sentit estratègic, ampliar, coordinar i gestionar tots 

aquests espais, serveis, actors, activitats i iniciatives existents, pròpies d’un parc, ja siguin 

de la UPC o externes, per tal de contribuir a la missió de la UPC i ajudar a la consecució 

dels seus objectius. Paral·lelament el PRI UPC ha d’ésser útil, com a parc d’una universitat 
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publica, al desenvolupament econòmic i social dels seus àmbits territorials d’influència i del 

país en general. El parc, a més a més, ha de contribuir en el possible a augmentar el 

patrimoni de la UPC. 

El PRI UPC ja té una trajectòria i els suficients elements i experiència per situar-lo entre els 

parcs universitaris importants de l’estat espanyol. Les raons per a què la creació del PRI 

UPC i de la seva unitat gestora no signifiquin el punt de partida dels parcs a la UPC són 

diverses, així com els avantatges de què disposa la UPC en aquesta àmbit: 

a. Pel caràcter tecnològic, científic i arquitectònic, de construcció de la recerca i de la 

docència de la UPC; per la seva activitat i la seva historia especialment en el 

desenvolupament de grups de recerca i de serveis avançats; per la seva tradicional 

orientació aplicada de la recerca realitzada a la UPC i la forta implicació del personal 

acadèmic i investigador en les activitats d’innovació i col·laboració empresarial. 

b. El model territorial de la UPC, afavoreix la tasca de compromís territorial de la 

Universitat i la  seva diversitat dels seus ensenyaments a la clusterització. 

c. La UPC disposa també d’un grup molt important d’unitats de recerca que per les 

seves característiques es diferencien de les pròpies de les unitats estructurals (que 

anomenarem entitats vinculades), de spin-off fruit de l’activitat de recerca, 

d’empreses de base tecnològica i d’institucions no vinculades a la UPC en gran part 

localitzats en els espais dels Pols.  

d. La UPC disposa també de serveis consolidats i amb identitat pròpia de recolzament 

a la creació i incubació d’empreses de base tecnològica i d’altres serveis propis dels 

parcs i d’altres que sense ser-ne propis poden col·laborar a millorar els serveis amb 

els actors del parc (transferència, documentació, internacional, xarxa, etc.)  

e. El PRI UPC està present, encara que de forma limitada, per manca de personalitat 

jurídica apropiada, en diverses associacions i xarxes de parcs científics i 

tecnològics: XPCAT, APTE, IASP. Actualment la UPC ocupa la vicepresidència de 

la xarxa catalana de parcs XPCAT.  

f. La UPC va crear una unitat de gestió del parc que, encara que limitada en recursos 

tant materials com humans, ha desenvolupat una tasca important de reflexió, 

organització i administrativa. 

g. La UPC ha concorregut directament o per mitjà dels seus Pols a les convocatòries 

que el Ministeri d’Educació i Ciència a realitzat sobre parcs, s’ha beneficiat d’ajuts 

per aquest concepte i ha adquirit experiència i recursos notables en l’àmbit d’ajuts i 

convocatòries ministerials i autonòmiques. 
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h. Gràcies als seus Pols el PRI UPC té experiència en la gestió, els serveis de primer i 

de segon nivell dels parcs i les seves especials característiques. Els Pols en la seva 

gestió i administració amb els responsables acadèmics dels campus han 

complementat les gestions pròpies dels parcs, fins i tot, en alguns dels àmbits 

estratègics de cabdal importància per la lògica de recerca i creixement del parc. 

i. Els equips rectoral, la gerència i la pròpia administració de la universitat han 

reemplaçat les mancances de recursos humans i materials de la unitat de gestió i 

han adquirit coneixement i experiència del que significa un Parc, de les seves 

possibilitats i la seva complexitat.  

j. Finalment, a més a mes de les tasques pròpies d’incubació, el programa Innova a 

col·laborat directament en la gestió i administració, adquirint experiència i 

coneixement i ha desenvolupat tasques de representació per delegació de la pròpia 

universitat. 

6.2. Missió 

La missió bàsica del PRI UPC consisteix en impulsar el compromís social de la UPC  

afavorint la recerca, la innovació, la transferència de resultats i el progrés tecnològic, i 

esdevenir un agent dinamitzador socioeconòmic entre la universitat, les administracions i 

les empreses, en acció coordinada amb el Consell Social. Aquesta es concreta en els eixos 

estratègics següents : 

• Promoure de la recerca i la innovació en connexió amb les necessitats de l’entorn 

socioeconòmic. 

• Articular les entitats vinculades i la seva relació amb la UPC. 

• Potenciar i gestionar els espais físics associats als Parcs Científics i Tecnològics 

vinculats a la UPC. 

• Incrementar el finançament per activitats de recerca (via institucions o empreses). 

• Potenciar la cooperació entre els diferents integrants del sistema de recerca i 

d’innovació: administracions públiques, empreses, universitats, centres de recerca i 

organismes d’interfície. 

• Proveir a les unitats i entitats generadores de recerca i coneixement i a les 

empreses un entorn atractiu i un nivell de serveis d’alt valor afegit. 
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• Millora de la imatge i el prestigi de les unitats i entitats i empreses que formin part 

del Parc UPC i per tant de la imatge de la UPC. 

6.3. Objectius 

L’objectiu principal del Parc de Recerca i Innovació UPC és contribuir a dur a terme la 

missió i objectius de la UPC en l’àmbit propi dels parcs tecnològics i de recerca. Els 

objectius són els propis d’un parc universitari. Es a dir, contribuir a millorar la tasca docent, 

de recerca, i de serveis de la universitat promotora, promoure la recerca, la innovació i la 

relació amb l’entorn empresarial, potenciar la cooperació entre els integrants del sistema de 

recerca i innovació, potenciar i gestionar espais físics del parc, incrementar els recursos per 

les activitats de recerca, oferir un entorn sinèrgic d’incubació i de serveis d’alt valor afegit 

als ocupants del parc, contribuir a la millora del reconeixement i prestigi de la universitat 

promotora, contribuir al desenvolupament de l’àmbit territorial d’influència del parc, etc. 

Per aconseguir aquests objectius generals adaptats a les necessitats de la UPC, en aquest 

moment de la trajectòria del PRI UPC, la unitat gestora del PRI UPC ha de dur a terme un 

conjunt de tasques i proposar-se objectius específics.  

Ha d’augmentar la seva capacitat de gestió i per tant ha de: 

• Dissenyar i implementar l’estructura de gestió suficientment dimensionada, d’acord 

a la definició, abast i necessitats del Parc.  

• Completar l’estructura de tal manera que es doti als pols territorials dels serveis d’alt 

valor afegit. 

• Articular una relació clara i eficient del repartiment de funcions entre els dos nivells 

de gestió de l’estructura: Parc UPC i pols territorials.  

• Ordenar i gestionar eficientment la relació entre la UPC i totes les entitats 

vinculades, enteses com tots aquells centres de recerca amb entitat jurídica pròpia, 

que formen part del Parc.  

• Articular el protocol de sol·licitud i justificació de fons procedents d’entitats 

públiques. 

• Elaborar un Pla de comunicació; que guiï les actuacions de promoció a mig i llarg 

termini. 

Ha de disposar d’un pla econòmic pel parc en el seu conjunt 
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• Definir un model viable econòmicament d’explotació del Parc UPC. 

• Aconseguir un Parc econòmicament sostenible, a partir dels ingressos dels serveis, 

ja siguin aportats per unitats.  

• Augmentar la implicació del sector immobiliari privat en el desenvolupament del 

Parc, en tots els seus pols territorials.  

• Estudiar la viabilitat d’una unitat de comercialització gestionada directament o 

externalitzada.  

• Fomentar els programes de cooperació Universitat Empresa, en el terreny de la 

R+D (projectes concertats del CDTI, etc.), de forma que la unitat de gestió del Parc 

UPC cobri un cànon de serveis, que ajudi al seu finançament.  

• Dissenyar l’organització per a obtenir, administrar i gestionar els recursos públics 

destinats als parcs o indirectament als seus serveis específics 

Disposar d’una cartera de serveis i organitzar-los segons siguin primer i segon nivell (d’alt 

valor afegit) d’acord amb els propòsits del parc i les necessitats dels seus ocupants 

• Dissenyar un conjunt de serveis d’alt valor afegit, que respongui a les necessitats 

dels ocupants del Parc.  

• Optimitzar i ordenar els serveis de proximitat a l’usuari que s’aporten actualment des 

dels pols territorials.  

• Avançar en la capacitat d’aportació de serveis per part del Parc UPC, articulant una 

unitat de negoci específicament responsable dels mateixos dintre del Parc. 

• Implicar, com a proveïdors, a les entitats vinculades i a les unitats UPC en 

l’aportació de serveis.  

• Considerar les particularitats dels proveïdors interns en l’articulació de serveis 

• Establir sistemes d’avaluació i seguiment de la qualitat dels serveis oferts.  

• Fomentar la innovació i impulsar la tecnologia mitjançant activitats de formació i 

sensibilització. Sistemàticament el Parc UPC ha d’organitzar activitats de formació i 

de sensibilització adreçades als seus ocupants.  

L’organització del  PRI UPC com a Parc Multipol Territorial 
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• Donat que el Parc UPC és un parc distribuït territorialment, consolidar el concepte 

de parc multipol, prioritzant el concepte de comunitat independentment de l’espai 

físic ocupat.  

• Dissenyar un conjunt de serveis de diferents nivells que ha de donar cada un dels 

pols territorials, de forma que permeti visualitzar la fotografia dels pols territorials en 

magnitud, quantitat i qualitat dels serveis que disposen.   

• Més concretament impulsar la continuació de l’edifici RDIT a Castelldefels;  la 

creació del pla de viabilitat a l’ampliació del Centre Tecnològic de Vilanova i 

eventualment l’ampliació del Parc cap al mar; la reordenació i coherència del Parc 

Tecnològic de Barcelona i la posada en funcionament d’edificis que estan en fase 

d’acabament; i finalització de l’edifici de recerca del Pol de Terrassa i el pla de 

viabilitat de la construcció de l’edifici Nexus III, etc.. 

• Articular un conjunt de relacions i aliances amb els agents més representatius del 

sistema local i regional d’innovació 

Atracció d’empreses 

• Potenciar i promoure la imatge tecnològica de la UPC, com a element d’atracció 

d’empreses tecnològiques. Promoure la marca UPC i la marca Parc de Recerca i 

Innovació UPC. 

• Atreure empreses tractores, que actuïn com a referents per a d’altres entitats, que a 

la vegada ajudin a la generació de consorcis i/o altres ens. 

• Treballar activament, des del punt de vista comercial, per tal d’incrementar el 

nombre d’empreses instal·lades als diferents pols del Parc UPC. 

Desenvolupament econòmic i industrial i impacte territorial 

• Consolidar el paper dels pols territorials del Parc UPC com a agents dinamitzadors 

econòmics dels seu entorn pròxim.  

• Promoure des del Parc UPC l’aparició i consolidació de clústers tecnològics, amb 

fort impacte econòmic, formats per empreses, centres i/o entitats de recerca, 

organitzacions i spin-offs, en concret: 

o un clúster aeronàutic 

o un clúster en òptica i optoelectrònica 
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o un clúster TIC, més genèric 

o d’altres, coincidint amb l’oportunitat de la seva distribució territorial 

• Contribuir a l’estratègia de mediambientalització de la UPC del parc i del territori 

dins de l’estratègia de contribució al desenvolupament 

Creació, participació i seguiment d’empreses de base tecnològica 

• Gestionar centralment, des del Parc UPC, la política de creació i incubació 

d’empreses de tots els pols territorials, integrant les funcions de valorització del 

Programa Innova UPC al PRI  

• Fomentar activament la creació d’empreses de base tecnològica com a estratègia 

de desenvolupament econòmic i de transferència de coneixement.  

• Dissenyar un programa específic de promoció i recolzament a la creació 

d’empreses des de les entitats vinculades, amb l’objectiu de disposar de 

mecanismes de seguiment i control dels actius d’aquestes entitats cap a la UPC.  

• Complementar els espais d’incubació de tots els pols territorials, i fer una 

planificació per disposar d’espais per a empreses de nova creació, de forma que 

anualment s’ampliï l’oferta de mòduls per a aquestes noves companyies. 

• Fomentar la participació accionarial de la UPC en projectes empresarials de perfil 

spin-off, articulant els mecanismes marcats per la LOU 4/2007. 

• Seguiment de les empreses participades per la UPC, mitjançant els estats 

financers, amb caràcter anual, l’assistència a juntes d’accionistes i la planificació de 

reunions trimestrals amb l’equip emprenedor, amb l’objectiu d’obtenir rendiments 

per a la universitat o entitats a qui delegui la seva participació. 

• Accés prioritari a empreses participades als serveis oferts pel Parc UPC.  

• Oferir des del PRI UPC a la resta de la UPC tots els serveis de valorització i de 

foment de l’esperit emprenedor que ara està donant el programa innova i dissenyar 

un pla de millora d’aquests serveis des del Parc  

Atenció als aspectes científics, tecnològics i d’impacte a la recerca de la UPC 

• Promoure la presència de les unitats bàsiques de recerca de la UPC al Parc en 

funció de les seves necessitats i d’acord amb la UPC.  
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• Incrementar la relació entre els centres de recerca i les unitats de la UPC i les 

entitats del Parc.  

• Fomentar la participació dels estudiants de la UPC en entitats investigadores i de 

serveis presents al Parc. 

• Intensificar des del Parc UPC el desenvolupament de treballs predoctorals i 

doctorals a empreses.  

Per tal d’aconseguir els objectius generals del parc i poder realitzar les tasques fins aquí 

esmentades i donar continuïtat a la gestió del PRI UPC es proposa dotar a la unitat gestora 

d’un model i d’una organització adient que en el possible integri o coordini en el si del parc 

serveis ja existents a la UPC, i compti amb l’organització dels Pols. 

6.4. El model 

6.4.1.  Personalitat Jurídica 

La primera decisió a l’hora de donar cobertura legal al Parc de Recerca i Innovació de la 

UPC serà la d’atorgar-li personalitat jurídica, es necessari elegir una forma jurídica concreta 

segons les característiques del parc. Per norma general, els criteris que es tenen en 

compte a l’hora d’elegir la forma jurídica són els següents: 

• Establiment d’un Capital Social mínim en algunes formes jurídiques 

• Nombre de promotors 

• Responsabilitat dels promotors 

• Necessitats d’inversió i possibilitats de finançament 

• Tipus d’activitats a exercir 

• Els aspectes fiscals 

• Ajuts financers i subvencions públiques 

A continuació es farà un breu resum sobre les formes jurídiques més adients pel PRI UPC, 

es consideren com a tal la societat mercantil i la fundació.  

Societat Mercantil 
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Les fórmules societàries de responsabilitat limitada, societats anònimes o societats 

limitades, són prou conegudes com per descobrir res de nou en aquest breu informe. Això 

no obstant interessa destacar les següents notes definitòries: 

1. Tant la societat anònima com la limitada són societats de capital en les que 

el pes específic de cada soci en la formació de la voluntat social ve 

determinat per la part de capital social de la que és titular, es a dir pel 

nombre d’accions o participacions que li pertanyen. La responsabilitat dels 

socis derivada de l’activitat social està limitada al que hagi estat la seva 

aportació al capital: només poden perdre allò que han invertit. 

2. L’afany de lucre, doncs per naturalesa l’obtenció de guanys és la finalitat 

d’una societat mercantil. En aquest sentit és la fórmula que pot donar una 

imatge més "privatitzadora" del servei, qüestió aquesta a tenir en compte en 

funció de la correlació de forces socials, sindicals i polítiques existents al 

territori i l’oposició que aquestes poden realitzar davant l’alternativa de gestió 

que sigui finalment escollida. 

3. El capital social mínim de la societat mercantil ha de ser de 3005,06 euros 

en cas de la limitada i de 60101,21 euros si s’opta per l’anònima, i ha de ser 

desemborsat completament en el moment de constitució de la societat. Les 

accions o participacions són transmissibles encara que en els Estatuts 

socials poden establir-se limitacions a la lliure transmissibilitat. 

4. Durada màxima cinquanta anys. 

5. Les responsabilitats dels administradors front als socis i front a tercers està 

ben definida. 

6. En cas de dissolució anticipada o un cop s’hagi esgotat el període fixat de 

duració és produeix la reversió a l’administració local de l’actiu i el passiu de 

la societat. Si el cessament d’activitat o la dissolució és anticipada 

l’administració ha d’indemnitzar el capital privat pendent d’amortització. 

7. La contractació amb tercers està sotmesa a les normes de dret privat 

respectant en tot cas els principis de publicitat i concurrència. 

8. La contractació del personal és en règim laboral. 

La Fundació Privada 
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Per definició una Fundació privada és un patrimoni afectat de forma duradora a la 

realització, sense afany de lucre, de finalitats d’interès general: no és una entitat de base 

associativa. 

La Llei 5/2001, de 2 de maig, sobre fundacions conté normes bàsiques d’aplicació a 

Catalunya (que té atribuïda la competència en aquesta matèria) entre les quals l’article 4 

inclou que les finalitats fundacionals han d’ésser lícites, d’interès general i les seves 

activitats han de beneficiar col·lectius genèrics de persones i l’article 6.1 estableix la 

possibilitat de que les persones jurídico-públiques puguin constituir fundacions, la qual cosa 

significa que les administracions i altres persones jurídiques públiques poden participar en 

l’acte fundacional d’una fundació privada. 

La fórmula "fundació privada" per la gestió de serveis té una forta tradició en el nostre país i 

entre d’altres característiques podem indicar les següents : 

1. És una entitat privada, sense afany de lucre, sotmesa a la tutela del Protectorat de 

la Generalitat de Catalunya, amb vocació de permanència. 

2. El seus Estatuts han de ser aprovats per la Generalitat i inscrits en el Registre 

corresponent per adquirir personalitat jurídica. Qualsevol modificació dels Estatuts 

de la fundació i la seva dissolució requereixen l’aprovació del Protectorat. 

3. Les fundacions privades gaudeixen de beneficis fiscals, privilegis processals i major 

facilitat que altres entitats privades per l’obtenció d’ajuts i subvencions públiques. 

4. La influència de cada cofundador en la presa de decisions no depèn de quina hagi 

estat la seva part d’aportació econòmica a la dotació inicial, sinó de com hagi 

quedat establerta la composició del Patronat (òrgan rector) en els Estatuts: un patró 

un vot. 

5. Poden ser patrons les persones jurídiques. El càrrec de patró és gratuït. 

6. En cas d’extinció de la fundació els béns sobrants han de ser destinats forçosament 

a altres fundacions, entitats públiques o privades sense afany de lucre, amb 

finalitats anàlogues. 

7. La contractació amb tercers està sotmesa a les normes de dret privat llevat d’alguna 

excepció (obres o consultories a partir d’un determinat preu subvencionades amb 

un cinquanta per cent o més per l’administració). 

8. La contractació del personal és en règim laboral. 
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La forma jurídica de la unitat gestora del Parc 

Es proposa com a forma jurídica de la unitat gestora del Parc una Fundació ja que respon 

de manera més adient a la naturalesa de l’activitat a realitzar. En tant, que la unitat gestora 

del parc no té com a objectiu obtenir un benefici econòmic de la seva activitat. 

Pel que fa a les diferències de gestió entre una societat mercantil i una fundació, són 

mínimes, de fet, la fundació es més flexible i es pot adaptar al règim fiscal, encara que en 

aquest darrer cas, les fundacions sense ànim de lucre es beneficien d’un règim fiscal 

especial. 

A més la fundació privada permet comptar amb l’eventual finançament de la Universitat 

Politècnica, inevitable als inicis de la seva activitat, la percepció d’altres ajuts públics, 

comptar amb participacions eventuals d’altres entitats públiques i/o privades, sense que 

això hagi de suposar perdre el control i la influència en les decisions de l’entitat gestora. 

Finalment, la forma jurídica preferent que s’ha escollit per a la constitució de Parcs 

Científics i/o Tecnològics promoguts per altres universitats és la de fundació privada. 

Per tant, el que es preveu és la creació, a curt termini, de la Fundació Parc de Recerca i 

Innovació de la UPC (FPRI UPC), caracteritzada per l’absència d’afany de lucre, la 

realització d’activitats d’interès general i en els seus inicis, la propietat íntegrament 

pertanyent a la UPC. 

6.4.2. Disseny Organitzatiu 

Per poder fer possible que la Fundació Parc de Recerca i Innovació de la UPC dugui a 

terme els objectius establerts de forma conjunta i col·lectiva es requereix d’un disseny 

organitzatiu que es concreti en un organigrama. 

L’estructura organitzativa ens permet definir les funcions dels llocs de treball, descriure’ls i 

determinar les relacions entre aquests, establir línies d’autoritat i responsabilitat, crear 

canals de comunicació, establir procediments per aconseguir els objectius i determinar 

procediments per la contractació i assignació de recursos. 

El principal objectiu que apareix en tota organització és la divisió del treball, es tracta de 

dividir-lo i subdividir-lo, si es necessari, entre grups de persones. Aquestes divisions, 

departaments o unitats organitzatives poden ser de diferents tipus: 

• Departaments per funcions: es tracta de separar les feines segons els principals 

tipus d’activitats que es realitzen, i el treball de cada unitat organitzativa es pot 

dividir, a la seva vegada, en altres unitats. 
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• Departaments per territoris: quan es treballa en territoris heterogenis permet 

anomenar responsables per prendre les decisions que millor s’adeqüin a les 

peculiaritats del territori que té al seu càrrec. 

• Departaments per productes: aquesta manera de dividir es realitza quan s’elaboren 

productes molt diferents o de classes de productes diferents 

• Departaments per processos: en l’àrea de fabricació es freqüent la divisió del treball, 

que a la realitat forma un procés continu, en vàries fases, que cada una de elles 

s’encarrega d’un departament. 

• Departaments per clients o per canals de distribució: en algunes organitzacions i 

alguns departaments es freqüent que la departamentació es realitzi en funció dels 

diversos tipus de clients que tenen i els intermediaris que utilitzin. 

Un cop vistes les maneres en què es pot dissenyar la FPRI UPC, es decideix per la 

combinació de dos tipus de departaments: per funcions i per territoris. De manera general, 

l’organigrama es basarà en unitats organitzatives per funcions, i en nivells més baixos, en 

alguna unitat organitzativa, es basarà en territoris o pols. 

6.4.3. Òrgans de direcció de la FPRI UPC 

Com marca la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions: el patronat és l’òrgan de govern i 

representació de la fundació, per tant, el Parc de Recerca i Innovació de la UPC està 

encapçalat pel Patronat de la FPRI UPC i es fa càrrec de vetllar perquè s’acompleixi la 

finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels 

fruits, les rendes i els béns de què disposi la fundació. 

El Patronat està presidit pel rector de la UPC, un vicepresident executiu i per tres 

vicerectors, tots ells anomenats pel rector, pel consell social  i per les Cambres de Comerç 

dels municipis d’implantació del parc, a més del gerent del parc. 

El vicepresident executiu es el càrrec executiu de la FPRI UPC, respon a les atribucions 

que actualment li corresponen al Delegat del rector pel PRI UPC i a altres pròpies de la 

gestió de la Fundació en relació als seus estatuts. La seva funció és dur a terme els acords 

del patronat, fer propostes sobre el seu funcionament, la seva expansió i ser el responsable 

del seu funcionament.  

El gerent del parc té al seu càrrec les gestions pròpies de la gerència tècnica de la FPRI 

UPC. El paper del gerent es mou en tres àmbits: interpersonal (assegurar la representació 

del parc, dirigir als subalterns), informador (actuar com a vociferant, comunicar els objectius 
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del parc, controlar la implementació de l’estratègia) i decisori (iniciar els canvis en el parc 

quan es requereixin, resoldre problemes quan es presentin, assignar recursos). 

6.4.4. Funcions a cobrir per la FPRI UPC 

L’estructura organitzativa i els seus departaments estan pensats per donar resposta a las 

funcions de la FPRI UPC. Cal distingir entre cinc diferents nivells de funcions: 

• Les funcions estratègiques. 

• Les pròpies de l’administració del parc i les relacionades amb el seu funcionament 

immobiliari, financer i econòmic. 

• Els serveis d’alt valor afegit propis dels parcs destinats a les entitats de recerca 

pròpies i entitats externes localitzades al  PRI UPC. Coordinació dels serveis de la 

UPC al parc. 

• Els serveis de proximitat imprescindibles i d’ús regular. Serveis de primer nivell que 

permeten que les empreses i entitats puguin treballar en el Parc i ocupar els seu 

espais.  

• Serveis de naturalesa patrimonial delegats per la UPC relacionats amb l’expertesa i 

experiència pròpia del Parc i amb la seva capacitat de coordinació i coneixement del 

mercat.  

La naturalesa del PRI UPC en referència a la seva implantació territorial i organitzada en 

Pols; i el fet de que l’ocupació dels elements del parc sovint conviuen en espais compartits 

amb d’altres unitats de la UPC fa necessari complementar les funcions de la FPRI UPC 

amb una referència als espais, edificis del parc i a més d’unes consideracions de les 

funcions dels Pols més enllà dels apartats referents als serveis que ofereixen o oferiran. 

Les funcions de contingut estratègic  

• Definició de la lògica de recerca, localització i clusterització del parc d’acord amb la 

estratègia de la UPC i amb les necessitats locals de desenvolupament. 

• Representació del parc i defensa dels seus interessos en base als seus objectius. 

(relació amb les administracions, xarxes de parcs, etc). 

• Funció de promoció del PRI UPC i imatge de marca (organització d’actes de 

promoció i difusió del Parc UPC i dels pols territorials (fòrums, congressos, etc.); 

elaboració i manteniment d’eines de promoció: marca, pàgina web, etc). 
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• Organitzar la relació amb els pols territorials i entre si, i també amb els diferents 

campus (disseny, execució i seguiment dels projectes amb els pols; determinació de 

les pautes generals i definició de criteris homogenis en les iniciatives territorials, 

gestió de les diferències responent a les particularitats de cada pol o situació: camp 

d’especialització, oportunitats de localització, activitats especifiques a promoure, 

etc., coordinació de tarifes, etc.). 

• Disseny i articulació dels serveis oferts a les entitats instal·lades en el parc. 

Identificació de necessitats, serveis i proveïdors, i formalització dels acords. 

• Relació amb les unitats vinculades i grups de recerca de la UPC. 

• Establiment d’acords en marc de col·laboració amb entitats externes, definició i 

establiment d’aliances estratègiques, i acords d’esponsorització i mecenatge. 

• Atracció d’empreses, instituts de recerca, departaments de R+D d’empreses, etc. 

• Definició de l’estratègia i sistemàtica a seguir en les convocatòries públiques 

adreçades a l’obtenció de finançament pel parc o per les entitats i/o empreses allà 

ubicades, d’acord amb la UPC.  

• Aprovació de sol·licituds d’ajudes a Parcs Científics i Tecnològics, individuals o per 

a projectes en cooperació i/o consorci i control de l’execució posterior i feines que 

se’n derivin. 

• Acció comercial i d’atracció d’ocupants genèrica, orientada a tots els Pols 

Tecnològics Territorials de la UPC. 

• Coordinar i ajudar a la funció comercial i d’imatge de marca dels pols, i en la seva 

funció d’atracció d’empreses i d’altres ocupants dels pols. 

• Promoure la creació d’entitats mixtes Universitat-Empresa, Promoció de la creació 

de Centres Tecnològics.  

• Reforçar i promoure el paper dels Parcs com a eines de desenvolupament 

econòmic davant els respectius governs. 

• Disseny i gestió dels àmbits patrimonials propis del parc i d’aquells que la universitat 

li encarregui. 

• Disseny i gestió del model de negoci de la Fundació. 
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Les funcions pròpies de la administració del parc i  les relacionades amb el 

funcionament immobiliari, financer i econòmic. 

• Elaboració i manteniment del mapa d’espais de cada pol i preparació de projectes 

immobiliaris. 

• Elaboració d’un catàleg d’espais d’incubació, definició i aplicació dels criteris de 

selecció i permanència dels ocupants. Gestió dels ocupants: formalització de 

contractes, coordinació de serveis, facturació, etc.  

• Seguiment dels projectes de construcció d’edificis. Gestió de la ocupació dels 

espais, redacció i formalització dels contractes d’arrendament i dels contractes de 

prestació de serveis, coordinació de feines compartides amb els Pols.  

• Gestió econòmica de la pròpia unitat de parcs (gestió del centre de cost; de la 

contractació laboral del personal del Parc; facturació dels serveis aportats 

directament per la unitat de gestió del Parc, etc.). 

• Disseny, planificació, sol·licitud, seguiment i justificació de les ajudes i finançament 

a parcs en general (Ajudes préstecs a parcs, etc). La UPC/PRI-UPC és qui es 

responsabilitzarà de les sol·licituds d’ajuts a Parcs Científics i Tecnològics amb el 

suport de la unitat de gestió de cada Pol Tecnològic que serà l’encarregat de definir 

les actuacions que es realitzaran al pol. Aquesta definició d’actuacions serà 

considerada per la UPC per definir les seves prioritats en les sol·licituds d’ajuts a 

Parcs. 

• Elaboració del pla de treball, pressupost, memòria anual del Parc, sistema de 

informació, qualitat i auditories, documents comptables, etc.  

Els serveis d’alt valor afegit propis destinats a l es entitats de recerca pròpies i 

entitats externes localitzades al  PRI UPC. Coordin ació dels serveis de la UPC al 

parc. 

• Incubació de projectes tecnològics així com accions de sensibilització, detecció 

d’oportunitats, maduració de projectes, suport a la creació de spin-offs, cerca de 

capital llavor, cerca de capital risc, inversió privada, creixement i internacionalització. 

• Funció d’oferta dels serveis de Propietat Industrial (patents, llicencies, etc). 

• Funció de formació. Disseny, oferta i coordinació d’activitats de formació pròpies del 

parc: formació per l’emprenedoria, propietat industrial, transferència, gestió de la 
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innovació i de la recerca, mercats globals, comercialització de productes 

tecnològics. Gestió de les sinèrgies trobades entre els elements del campus. 

• Servei de gestió de la mobilitat de personal tècnic i investigador (gestió de l’arribada 

d’investigadors, tràmits davant el govern civil, recerca d’habitatges, escoles, cotxes, 

guarderies, etc.) amb el suport del Servei de Personal i el de Relacions 

internacionals. 

• Servei de comunicació i difusió de la ciència, a través de la VCG de Relacions 

institucionals i comunicació. 

• Coordinació dels serveis dels pols (documentació, formació avançada, traducció, 

logístics, xarxa de qualitat, assessoria sobre sostenibilitat, etc).Aquí cal fer una 

menció especial a la importància de la coordinació dels serveis avançats de parc 

amb el CTT en la seva funció de transferència de tecnologia. A més el CTT té una 

xarxa territorial que és de gran valor alhora d’ajudar el parc en els seus objectius i 

funcions. 

Els serveis de proximitat imprescindibles i d’ús re gular. Serveis de primer nivell que 

permeten que les empreses i entitats puguin ocupar un espai i treballar en el Parc. 

• Assegurar els subministres bàsics: aigua, llum, gas i telèfon. Assegurament dels 

subministres especials. Servei d’adequació (obres d’adaptació o reforma) i 

manteniment dels espais i de les seves infraestructures. Gestió de l’ús temporal de 

serveis comuns: reserva i facturació de sales de reunions, aules, sales per a 

jornades, auditoris, etc. 

• Són considerats serveis de proximitat i s’haurien d’assumir per cada Pol Tecnològic 

Territorial:  

o En restauració: la recerca dels proveïdors adequats, definició i adequació de 

l’espai en el que s’ubicaran, preparació de la modalitat de contractació, 

preparació de les bases del concurs de concessió, control de qualitat, etc.  

o En qüestió de manteniment dels espais comuns del Parc: serveis de neteja i 

servei de jardineria per als espais verds del Parc.  

o Facilitació d’accessos, ubicació de delegacions bancàries caixers automàtics en 

el Parc. Servei de correu intern amb la UPC i la resta de pols de l’entramat. 

Seguretat, reprografia, xarxa, etc. 
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Serveis de naturalesa patrimonial delegats per la U PC relacionats amb l’expertesa i 

experiència pròpia del Parc i amb la seva capacitat  de coordinació i coneixement del 

mercat. 

• Seguiment de la participació accionarial de les empreses de nova creació 

(compensació per la incubació) i gestió de participacions spin-off, cartera de 

llicencies fruit de les patents. 

• Gestió, coordinació o seguiment, en els àmbits patrimonials que la universitat li 

encarregui: participacions en empreses, titularitats en unitats, grups i centres 

tecnològics, etc.  

• Disseny, creació i manteniment d’una base de dades relativa a cada una de les 

entitats amb informació sobre l’any de creació, forma jurídica, aportacions de les 

fundacions, forma de govern, patronat, junta d’accionistes, membres de la junta 

rectoral o del consell d’administració, director, personal, situació econòmic/ 

financera, expectatives d’evolució, etc.   

6.4.5. Referència als espais i edificis 

El parc no té espais ni unitats pròpies mes enllà de la pròpia fundació i de les que la 

universitat eventualment li encarregui gestionar. Les diferents unitats pertanyen total o 

parcialment a la UPC, a empreses i organitzacions que estan en el parc o estan hostatjades 

pel parc.  

La PRI UPC és el marc on aquestes unitats conviuen i la FPRI UPC dóna coherència a la 

seva localització, els ofereix serveis per facilitar la seva tasca i mira de què disposin de les 

sinèrgies de localització pròpies dels parcs tecnològics. En relació a la recerca, la FPRI 

UPC té com a objectiu donar coherència en termes d’espais a les unitats de recerca de la 

UPC incloses en el PRI UPC, crear sinèrgies d’aglomeració amb altres elements del parc i 

per extensió, en tot allò que pugui servir a la resta de la UPC (ensenyaments específics de 

segon cicle vinculats a les unitats vinculades, recerca en general serveis, etc.). 

Els terrenys on actualment s’ubiquen els pols del PRI UPC són de titularitat diversa: de la 

UPC, d’altres administracions (Generalitat, Ajuntaments) i a més existeixen compromisos 

amb d’altres institucions que en limiten la propietat per un temps determinat.  

Cal distingir entre tres tipus d’espais de responsabilitat del PRI UPC: 

• Edificis que s’han construït mitjançant les ajudes a parcs científics del Ministeri i que 

comporten limitacions al seu lloguer  
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• Edificis que s’han construït per la mateixa UPC, i que per tant permeten diferents 

tipus d’explotació. 

• Edificis construïts per altres entitats els quals s’ha traslladat un dret de superfície: 

o Edificis que generen lloguers d’espais: Ex. Nexus I y II. 

o Edificis per a ús d’una única entitat: Ex. IPSEN. 

En un futur i depenent de la voluntat de la UPC el parc podria fer-se càrrec de la propietat 

de terrenys i edificis, per si mateixa, a través de les entitats gestores dels Pols Tecnològics 

Territorials o per cessió de la UPC. En aquest moment no es contemplen canvis en la 

titularitat dels espais. En tot cas la UPC pot encarregar a la FPRI UPC la gestió de espais i 

edificis del parc sense que això signifiqui cessió de la titularitat.  

En referència a l’abast de la gestió en l’àmbit de la compra venda i de les cessions de drets 

és íntegrament decisió de la UPC. 

6.4.6. Referència als Pols Territorials 

Els Pols de la UPC formen part del PRI UPC i la responsabilitat de la seva gestió correspon 

a la FPRI UPC. Els Pols es comportaran com a microclústers, per entendre i conèixer millor 

el funcionament i les activitats que els pols desenvolupen a continuació es presenta un 

exemple de pol, en aquest cas, el Parc Mediterrani de la Tecnologia a Castelldefels.  

Els pols del Parc de Recerca i Innovació de la UPC fan la funció de microclúster, on podem 

trobar un conjunt de grups de recerca, ensenyament de 3r cicle, spin-off, Recerca i 

Desenvolupament i empreses relacionades, que estan especialitzades i localitzades en un 

mateix territori amb una direcció estratègica per arribar a assolir fites comunes. 

Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) 

Per entendre el funcionament d’aquests microclústers, es posarà com exemple el Pol del 

Parc Mediterrani  de la Tecnologia (Castelldefels): 

El Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) és un parc científic. El PMT és un nucli de 

confluència d’interessos que, sota un mateix model, integra, interconnecta i genera 

sinèrgies entre: centres docents, centres de recerca, empreses amb activitat d’innovació 

tecnològica i empreses derivades (spin-off) de base tecnològica. És un espai 

multidisciplinari en el qual s’integren les especialitats següents:  

• Tecnologies de la informació i les comunicacions 
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• Aeronàutica i l’espai 

• Enginyeria biològica 

• Biotecnologia i enginyeria agroalimentària 

• Ciències i tecnologies òptiques i fotòniques 

• Tecnologies de la geoinformació 

• Tecnologies del medi ambient 

• Mètodes numèrics en enginyeria 

Des del PMT s’impulsen i es potencien la formació, la recerca i la connexió amb empreses 

d’alt contingut tecnològic.  

Formació 

Al Parc Mediterrani de la Tecnologia s’hi ubica el Campus del Baix Llobregat de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. Al Parc Mediterrani de la Tecnologia es desenvolupen 

els àmbits de formació següents: 

Àmbit de les telecomunicacions i de l’aeronàutica. 

El conjunt d’estudis de l’àmbit de les telecomunicacions i de l’aeronàutica constitueixen un 

dels programes d’R+D més importants d’àmbit europeu, amb un percentatge situat al 

voltant del 20 % del conjunt dels fons. 

Àmbit de l’enginyeria biològica, la biotecnologia i l’enginyeria agroalimentària. 

El conjunt d’estudis de l’àmbit de l’enginyeria biològica, la biotecnologia i l’enginyeria 

agroalimentària dóna suport a un sector clau de l’economia catalana, per davant de les 

indústries químiques i de les indústries de materials de transport.  

Recerca 

La recerca és un eix bàsic de l’activitat del Parc Mediterrani de la Tecnologia. Es porta a 

terme en els àmbits següents: tecnologies de la informació i les comunicacions, aeronàutica 

i espai, enginyeria biològica, biotecnologia i enginyeria agroalimentària, ciències i 

tecnologies òptiques i fotòniques, tecnologies de la geoinformació, tecnologies del medi 

ambient i mètodes numèrics en enginyeria. 
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Afavoreix la multidisciplinarietat i la cooperació entre departaments universitaris, instituts i 

centres de recerca i empreses. En l’Annex A es mostra la relació dels grups de recerca i els 

diferents departaments, així com la relació amb la Xarxa IT i/o el CER. 

 El PMT, en reunir en un mateix campus les diferents línies i els diferents nivells 

d’organització de la recerca, permet la generació de sinèrgies que beneficien tant les 

institucions ubicades al PMT com el teixit empresarial del territori, en els aspectes 

següents: la formació de primer cicle, segon cicle i doctorat, la formació d’especialització i la 

formació contínua, la transferència tecnològica, el foment i dinamització de la innovació i la 

creació d’empreses derivades. 

Connexió amb empreses d’alt contingut tecnològic 

El Parc Mediterrani de la Tecnologia integra la formació i la recerca amb les funcions 

següents: innovació tecnològica, transferència de tecnologia, transferència de capital humà 

i promoció d’iniciatives empresarials. 

Al Parc hi conflueixen interessos; empresaris, professors i estudiants se senten integrats en 

un mateix model: les empreses poden conèixer de prop la docència, la recerca i els 

projectes i productes que s’hi desenvolupen. Els professors tenen més facilitat per orientar 

la recerca cap a les demandes de les empreses. Els estudiants poden fer pràctiques en 

empreses i els seus projectes de fi de carrera poden estar orientats a problemes reals. 

El Parc és un catalitzador d’empreses: amb productes i serveis d’alt valor afegit per als 

objectius següents: desenvolupar projectes d’R+D+IT demanats o orientats des de la 

indústria. Desenvolupar programes de formació permanent. Incorporar a les empreses 

titulats amb un alt nivell de formació en activitats de recerca aplicada i desenvolupament. 

Orientar correctament la recerca fonamental que es desenvolupa als diferents 

departaments de la UPC. 

El Parc genera noves iniciatives: Empreses derivades que passen un període d’incubació 

en un centre de creació d’empreses. Ens d’R+D consorciats amb altres empreses o 

institucions. Tallers especialitzats en tecnologies específiques d’alt valor afegit. 

Activitats d’innovació de la UPC. Júnior empreses (associacions formades i gestionades per 

estudiants, que tenen com a finalitat crear lligams entre la universitat i el món laboral) 

vinculades als estudis per estimular la relació amb l’entorn empresarial i la participació dels 

estudiants. 

Espais disponibles 
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Edifici RDIT (la previsió de la data de posada en funcionament d’aquest edifici es l’any 

2010.) 

L’edifici RDIT (recerca + desenvolupament + innovació tecnològica) està destinat a ubicar-

hi les activitats següents: activitats d’R+D+I d’empreses multinacionals o nacionals de gran 

dimensió, petites i mitjanes empreses intensives en R+D+i o activitats innovadores, entitats 

que prestin serveis: legal, fiscal, màrqueting, finançament, controls de qualitat, grups de 

recerca universitaris amb finançament competitiu, centres de recerca públics promoguts 

des de la Universitat i/o l’Administració, projectes mixtos: empreses privades i grups 

universitaris o centres de recerca i empreses derivades generades a la universitat i als 

centres de recerca públics. 

Incubadora de base tecnològica. Objectius de la incubadora de base tecnològica: 

• Promoció i suport de la innovació tecnològica al PMT.  

• Promoció i suport de noves iniciatives empresarials al PMT.  

• Augmentar la sortida de l’estoc de grups de recerca de l’àmbit universitari.  

• Facilitar als centres de recerca i a les empreses ubicades al Parc la creació 

d’empreses derivades sorgides dels seus centres.  

• Facilitar a les empreses derivades un entorn universitari, científic i tecnològic de 

primer nivell on puguin començar a desenvolupar els seus projectes.  

• Fidelització de les empreses derivades incubades al PMT per tal que duguin a terme 

el desenvolupament en el període de post-incubació al mateix Parc.  

• En general, ajudar a crear i desenvolupar els objectius per als quals ha estat 

impulsat el projecte del PMT. 

Serveis del centre: 

• Servei de monitorització, assessoria i consultoria.  

• Servei d’informació.  

• Servei de formació: orientació sobre la necessitat de formació dels treballadors; 

organització periòdica de cursos, jornades tècniques, seminaris...  

• Servei de suport a la cerca de finançament.  
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• Serveis legals, laborals, comptables, fiscals, d’imatge i comunicació, selecció de 

personal: s’ofereix una cartera de proveïdors dels serveis. 

Serveis de recerca i innovació 

Projectes d’R+D+i 

Informació i assessorament en convocatòries (públiques i privades): 

• Accés a la base de dades de convocatòries de finançament de projectes d’R+D+i 

d’àmbit local, regional, estatal i internacional.  

• Suport en el desenvolupament de projectes de col·laboració (universitat-empresa, 

empresa-empresa) tipus PROFIT, PETRI, Unió Europea, CENIT, CIDEM...  

• Cerca de socis (àmbit de l’empresa, àmbit universitari, àmbit d’ens locals, 

comarcals, regionals, nacionals o internacionals).  

• Assessorament sobre aspectes administratius i econòmics de la gestió de projectes. 

Suport tecnològic: 

• Cartera tecnològica (entitats del PMT, entitats de la UPC).  

• Assessorament en innovació (assessors i promotors tecnològics especialitzats per 

sectors). 

Certificació de projectes (AIDIT): 

• Avaluació tècnica i comptable de projectes d’R+D+i duts a terme per empreses de 

qualsevol sector. 

• Tot tipus de certificació: contingut, contingut i primera execució, seguiment.  

Incorporació de personal d’R+D+i: 

• Contractes en pràctiques i/o formació. 

• Contractes d’incorporació de personal tècnic i doctors a empreses amb suport 

públic i/o privat. 

Transferència tecnològica 

Contractes i convenis de col·laboració: 



Pág. 66  Memoria 

 

• Elaboració de contractes i convenis de col·laboració amb tot tipus d’entitats 

(públiques i privades), de projectes d’R+D+i, formació, incorporació de personal i/o 

divulgació cientificotècnica.  

• Patrocini d’activitats (congressos, conferències, cursos).  

• Acords marc de col·laboració. 

Identificació, avaluació, valorització, protecció i comercialització de resultats de l’R+D+I 

(Programa Innova): 

• Protecció de la propietat industrial i intel·lectual (llicències i patents)  

• Identificació de resultats i avaluació del tipus de protecció. 

• Elaboració del protocol complet de protecció, tant en l’àmbit nacional com en 

l’internacional (Europa, EUA, Japó, altres països). 

• Elaboració de contractes de cessió i venda de patents i llicències (software i 

marques inclosos). 

• Creació d’empreses (principalment EBT, empreses de base tecnològica).  

• Assessorament en la seva creació. 

• Formació. 

• Suport a la cerca de finançament. 

Cartera tecnològica 

Catàleg d’oferta tecnològica: 

• Grups de recerca, centres de recerca (públics i privats), xarxa de centres de suport 

a la innovació tecnològica (XIT), empreses derivades i altres EBT, personal 

investigador, capacitats dels residents al PMT. 

• Identificació de capacitats locals (PMT, CBL) i d’àmbit UPC, , regional, nacional i/o 

internacional, si s’escau.  

• Segmentació (sector, mercat, tecnologia).  

• Actes de difusió (presentacions, seminaris, cursos). 
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 Prestació de serveis tecnològics: 

• Capacitats dels centres i grups de recerca (laboratoris, infraestructures, personal).  

• Contractació, facturació i tramitació administrativa. 

Prospectiva i vigilància tecnològica: 

• En els eixos PMT (aeronàutica i espai, TIC, agroalimetari).  

• En altres eixos emergents, en col·laboració amb el Parc de la UPC, altres campus 

de la UPC i altres parcs nacionals i internacionals.  

6.4.7. Relació de la FPRI UPC amb els Pols del PRI UPC 

Els pols de la UPC formen part del PRI UPC i la responsabilitat de la seva gestió correspon 

a la FPRI UPC.  

Alhora d’entendre com es configura un Pol Tecnològic Territorial del Parc UPC, es podria 

dir que es crea si les actuacions locals estan vinculades al PRI UPC, i es fa constar als 

Estatuts de constitució si es constitueix com a entitat jurídica. De fet els pols tenen però 

diferents formes jurídiques i organitzatives de gestió. Per exemple, el Pol del Parc 

Mediterrani de la Tecnologia (PMT) disposa d’una entitat gestora (PMT, SL.) amb una 

gerència i un consell d’administració; les funcions relatives al Pol corresponent al Campus 

de Terrassa les desenvolupa l’administració del campus i en té la seva responsabilitat el 

delegat del rector del Campus; el pol del Parc Tecnològic de Barcelona (PTB) no té 

distribuïdes les seves funcions en diferents responsables. 

El model del PMT, SL sempre en funció de l’evolució dels diferents Pols i de la evolució de 

la FPRI UPC es podria considerar per a la resta de Pols Tecnològics Territorials com a 

manera de donar un servei més directe i eficient a les entitats i persones ubicades als Pols. 

El fet de què en alguns casos la titularitat dels terrenys corresponen a Ajuntaments i la 

necessitat d’estructurar localment els serveis de proximitat i de 2n nivell podria aconsellar 

de dotar de personalitat jurídica en forma de SL a la administració del Pol amb la 

participació dels ens locals reservant-se sempre la FPRI UPC la seva gestió. 

El PRI UPC té la missió d’oferir un conjunt de serveis de valor afegit dirigits a les entitats 

vinculades i externes adherides a aquest, als pols tecnològics territorials promoguts per la 

UPC i empreses ubicades als pols. El PRI UPC aporta uns serveis de forma 

complementària als que pugui aportar cada un dels pols locals de forma directa. 
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La missió de cada pol és la derivada de pertànyer al PRI UPC, es a dir, de forma general: 

fomentar la recerca, tant bàsica com aplicada, potenciar el flux de coneixement i la 

prestació de serveis científics i tecnològics i fomentar la innovació, contribuir a la incubació, 

la gestió i promoció del pol i l’aportació de serveis als seus ocupants en el seu àmbit 

geogràfic d’actuació, i especialment fer-se càrrec dels serveis anomenats de proximitat, 

coordinats per la FPRI UPC. 

El pol col·labora en la funció comercial i d’atracció de nous elements, la FPRI UPC realitza 

l’acció comercial genèrica i té la responsabilitat de què les noves incorporacions s’adaptin a 

la lògica de clusterització i de la congruència als objectius de la UPC i del desenvolupament 

local. Els pols tenen també la funció d’impulsar la marca del Parc UPC. 

6.4.8.  Organigrama 

L’organigrama de la FPRI UPC és una representació dels departaments i de la relació 

línea/consell previstos per donar compliment als objectius i les funcions encomanades a la 

Fundació. Els organigrames no expliquen totalment el disseny organitzatiu d’una 

organització. Aquest cas no en serà l’excepció. A més a més, de les responsabilitats i 

funcions representades en les caselles de l’organigrama s’haurien d’incloure les tasques 

transversals, el canals d’informació entre departaments que, en aquest, cas són rellevants. 

A més a més, en una organització en formació, no burocratitzada i amb pocs efectius i que 

sovint atent a urgències de diferent naturalesa o a funcions puntuals que tenen un 

començament i un final previsible, cal una gran capacitat d’adaptació i la capacitat de posar 

en marxa puntualment grups transversals. Paral·lelament les funcions de coordinació de la 

FPRI UPC són significatives i la relació amb els Pols del Parc es donen en diferents àmbits 

funcionals.  

No ens detindrem en els càrrecs directius que segueixen el model tradicional en moltes 

fundacions universitàries d’un vicepresident executiu, patronal i d’un gerent tècnic. 

Com s’observa en la Figura 2, de la gerència tècnica en pengen dos branques que no 

comporten una direcció, simplement indiquen o el caràcter més executiu o de coordinació o 

el seu caràcter administratiu. 

De la primera branca pengen les caselles que hem batejats com: pols, serveis d’incubació i 

serveis avançats. Correspon als pols les funcions relatives als aspectes immobiliaris i a la 

seva respectiva coordinació. És també responsabilitat d’aquest departament les funcions 

relacionades amb la coordinació del serveis dels pols. Les funcions d’incubació són les 

pròpies d’aquest servei i que actualment les ofereix el programa Innova UPC. La casella o 

departament de serveis avançats es responsabilitzarà del disseny, implementació i 
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coordinació dels serveis a les unitats dels parc i en el seu cas a la coordinació i ajut als 

serveis avançats dels pols. 

A la segona branca hi pengen les funcions econòmic financera i d’administració pròpies de 

la fundació i la de patrimoni la qual s’encarregarà dels compromisos patrimonials ja propis, 

ja sigui per delegació de la fundació. S’ha afegit a aquesta primera branca una tercera 

funció que l’hem anomenat de promoció i prospectiva que actuarà de tal manera que 

cercarà la informació necessària per dur a terme les gestions estratègiques, que tenen a 

veure amb imatge, representació, definició i coordinació estratègica, relació amb agents 

externs, operacions de comercialització especifica, etc.  

Figura 2: Organigrama del FPRI UPC 

6.4.9. Gestió de la Fundació Parc de Recerca i Inno vació UPC 

La FPRI UPC pel fet de tenir personalitat jurídica pròpia, ha de disposar d’un patrimoni i ha 

de rendir comptes. Tot i que la FPRI UPC es proposa com a fundació sense ànim de lucre, 

aquesta a mig termini no ha de suposar un càrrega econòmica per la UPC, sinó tot el 

contrari. La FPRI UPC sense detriment de les seves funcions fundacionals i d’acord amb el 

seu patronat ha de disposar d’un model econòmic financer que li permeti augmentar en el 

possible el patrimoni de la UPC.  

El model de negoci proposat és el propi dels parcs científics i tecnològics, on els ingressos 

provenen de les següents fonts i activitats: 

• Explotació dels espais i la facturació dels serveis aportats als ocupants dels parcs 

• Retorns derivats del flux de coneixement 

Fundació

Gerència 
Tècnica

Executiu Administració

Pols Serveis I Serveis II EconòmicaPatrimoni Promoció i 
Prospectiva
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• Retorns derivats de la gestió patrimonial (gestió de la cartera de patents, gestió de 

la participació accionarial en spin-offs incubades al Parc, prèvia cessió de la UPC, 

etc.) 

• Aportacions de institucions públiques promotores del parc 

• Esponsorització d’entitats privades 

• Ajudes públiques existents per a la construcció i promoció de parcs 

En resum, es tractaria d’optimitzar els ingressos derivats de la facturació de lloguer 

d’espais, facturació per serveis, desinversions en empreses de base tecnològica o 

rendiments de les mateixes, llicències de les patents, rendiments d’empreses amb 

participació de la UPC gestionades per la Fundació per encàrrec de la UPC, operacions 

immobiliàries, cànons per concessions, subvencions, ajuts públics derivats de la seva 

activitat, cessions i donacions de propietats per part de les administracions, etc. 

En el moment en què s’aprovi la Fundació com a model de gestió del PRI UPC, la UPC 

finançarà les despeses de la FPRI UPC amb una aportació anual que s’anirà reduint 

anualment d’acord amb la consecució dels ingressos tenint en compte les aportacions 

patrimonials que la FPRI UPC aconsegueixi. 

L’aplicació dels ingressos a les despeses es correspondria a les necessitats i objectius del 

PRI UPC d’acord amb el seu patronat atenent a les necessitats de l’administració de la 

FPRI UPC, als serveis comuns i als dels Pols d’acord a la seva activitat i necessitats 

d’acord al pressupost i al pla anual d’activitats.  

La gestió seguirà el model de pla estratègic, pla d’activitats anual, pressupost, memòria i 

avaluació. Respondria als criteris de la gestió de la qualitat, les acreditacions respectives, 

una auditoria voluntària davant les obligatòries i a la normal rendició de comptes.  

Se seguirà el model de comptabilitat analític individualitzant els diferents serveis 

especialment aquells que a una funció o despesa hi correspongui un ingrés que seguiran 

en el possible la gestió per processos. Aquest procediment es especialment indicat per a 

valorar l’aportació del serveis i per relacionar la seva activitat amb el seu rendiment 

econòmic i social, a més a més de ser un element de motivació per a la seva gestió. 

L’entitat gestora de cada pol territorial o en el seu cas qui en faci les funcions, ha de 

disposar d’un pla estratègic i de negoci que expliciti i desenvolupi el model de negoci adient 

en cada cas. Aquest pla de negoci ha de fer palesa la seva viabilitat econòmica.  
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La gestió de la fundació es realitzarà d’acord a l’organigrama que s’aniria completant 

conforme la Fundació es vagi fent càrrec de les seves funcions. Tanmateix la FPRI UPC 

externalitzarà les funcions que no siguin nuclears de la organització o la privin de 

l’expertesa i experiència per créixer, seguint el model del programa Innova i en la gestió 

interna en el possible actuarà descentralitzadament comptant amb els serveis dels Pols en 

els que disposa la UPC.  

Donat que el programa Innova és la unitat que dóna el servei de valorització de la recerca a 

la UPC en l’àmbit de la comercialització de les oportunitats tecnològiques fruit de la recerca, 

a més l’àmbit dels serveis avançats, especialment la incubació, és un element propi dels 

parcs per la seva funció de valorització de la recerca i pel fet que les spin-off són un 

element essencial per la clusterització; i ja que el programa Innova ha anat fent-se càrrec 

de part de les funcions pròpies del parc d’acord amb la unitat gestora, mentre no estigui 

constituïda la FPRI UPC el programa innova es farà càrrec de la unitat gestora del parc i en 

el moment de la creació de la FPRI UPC el programa innova s’integrarà en la Fundació. El 

personal i els recursos materials del programa Innova passaran a la FPRI UPC d’acord a 

les normes establertes pel que fa als drets dels treballadors i als seus recursos materials. 

Per altra part la UPC encarregarà a la FPRI UPC que doni des de la Fundació els serveis 

que ha donat fins ara a la UPC.  
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Conclusions 

En una societat on els canvis tecnològics i organitzatius tenen cada cop més pes, 

s’evidencia que la producció i ús del coneixement (know-how) tenen la seva importància per 

assolir els principals objectius econòmics i socials, ja siguin estatals o a nivell regional. 

Entre aquestes metes estan el creixement econòmic, la qualitat de vida i la del medi 

ambient, l’ocupació i la creació de nous i millors llocs de treball i la consciència ciutadana 

dels desenvolupaments científics i tecnològics, la base tecnològica i la capacitat de recerca 

i innovació d’una àrea, a més de la capacitat d’aprenentatge i la utilització d’aquest 

coneixement per a poder desenvolupar-se. 

La Universitat Politècnica de Catalunya, en aquest context, presenta un important potencial 

en recerca i innovació per a poder dur a terme aquest canvi econòmic i social. Durant la 

història, la UPC ha demostrat ser una institució canviant, adaptant-se al progrés social i 

econòmic que ha requerit cada època.  

Arribat en aquest punt, la societat i l’economia actual, a nivell regional, necessiten d’un 

canvi per a poder ser competitius en l’àmbit estatal/europeu. Es per aquest motiu que s’ha 

elaborat aquest projecte. S’ha detallat un escenari on es necessari la definició dels 

sistemes que estan basats en el coneixement i la cooperació dels diferents agents del 

territori i que alhora, siguin capaços de generar un mercat competitiu en l’àmbit de la 

innovació i investigació. 

Aquest projecte ha servit per posar de manifest la situació actual de la Universitat 

Politècnica de Catalunya i els elements que l’integren, centrant l’estudi en els grups de 

recerca, així com donar un model per a poder assolir els objectius pels quals va ser creat. 

Per l’elaboració d’aquest projecte primerament ha calgut conèixer el terme Parc Tecnològic 

així com tot el que implica i es relaciona amb aquest. Seguidament, ha estat necessari un 

treball de camp per a aconseguir la informació necessària, per a l’obtenció d’aquesta s’ha 

fet ús d’Internet i tot i que hi existís, a vegades ha estat difícil aconseguir-la, degut a la seva 

dispersió, finalment s’han assolit els objectius. 

A nivell personal, el fet d’endinsar-me en el món dels parcs tecnològics i de la UPC m’ha  

aportat una experiència molt enriquidora, ja que m’ha permès conèixer el funcionament de 

la recerca i innovació i el seu vincle amb el territori i la societat que em rodegen. He arribat 

a saber i entendre el que la UPC aporta a la nostra societat i a més, conèixer de tots els 

medis de què en disposa per aconseguir millorar dia a dia el seu coneixement i utilitzar-lo 

per a millorar el nostre entorn més proper. 
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En aquest projecte només s’ha analitzat un model basat en l’ordenació dels grups de 

recerca dins el Parc de Recerca i Innovació de la UPC, tanmateix, es podia haver fet un 

model en base als ensenyaments de tercer cicle, als spin-off, a la Recerca i 

Desenvolupament relacionada o a les empreses relacionades que també són elements 

bàsics d’un Parc, però creient que l’amplitud d’aquesta recerca superava els terminis 

temporals exigits pel projecte, s’ha cregut convenient centrar-se en un punt inicial per a 

poder continuar, més endavant en els altres models, en altres estudis i/o projectes. 
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Criteris Ambientals 

El present projecte no representa un impacte ambiental directe. Indirectament es poden 

suposar una sèrie de recursos de diferent naturalesa, com poden ser: 

• L’energia utilitzada en l’ordinador, la impressora, la il·luminació, la climatització del 

lloc de treball i els desplaçaments 

• El paper utilitzat en la impressió de documents. 

• La tinta gastada per imprimir. 

Ja que el PRI UPC és una institució pública es convenient fer una reflexió sobre els criteris 

ambientals i de sostenibilitat que regeixen sobre la UPC i que s’aplicarien en cas que es 

posi en pràctica el model proposat. 

Criteris d’impacte ambiental i sostenibilitat de la  UPC 

Les actuacions del Parc de Recerca i Innovació de la UPC i dels pols tecnològics territorials 

s’ajustaran a la legislació establerta en temes ambientals, seguretat i higiene i qualitat.  

El Parc UPC formalitzarà acords i s’integrarà en la política desenvolupada per la UPC en el 

seu pla estratègic d’ambientalització (Pla UPC Sostenible 2015). El Desenvolupament 

Sostenible es basa en satisfer les necessitats humanes bàsiques sense fer malbé els 

sistemes ecològics, tot considerant com a necessitats humanes les d’avui i demà i les 

d’aquí i d’allà.  

Les activitats que es realitzin dins el Parc s’hauran de realitzar minimitzant l’impacte 

ambiental, reduint el consum de matèria prima, incorporant el reciclatge dels residus sòlids 

urbans i els corresponents tractaments als residus tòxics i perillosos. 

Així doncs la UPC: 

• Participa i es compromet amb els reptes de sostenibilitat del seu entorn local, 

regional i internacional. 

• L’activitat de recerca de la UPC dóna resposta als reptes socials mitjançant la 

integració de criteris de sostenibilitat. 

• Tots els titulats de la UPC apliquen criteris de sostenibilitat a la seva activitat 

professional i en el seu àmbit d’influència. 
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• És una organització sostenible en el seu funcionament. 

El pla UPC Sostenible 2015 prioritza cinc reptes actuals on es concentraran els esforços, i 

en els quals el PRI UPC també s’haurà de concentrar: 

• Edificació, energia i canvi climàtic: 

o Reduir el consum 

o Incorporar l’eficiència 

o Energies renovables 

• Gestió del cicle integrat de l’aigua 

o Reutilització i ús eficient 

o Conservació 

o Gestió del cicle natural 

• Responsabilitat social de la tecnologia 

o Codis deontològics 

o Principi de precaució 

o Reflexió ètica 

• Planificació territorial, mobilitat i logística 

o Models de ciutat eficients 

o Xarxa de transport sostenible 

o Prevenció del medi i del paisatge 

• Cicles materials, ecodisseny i gestió dels residus 

o Tancaments dels cicles 

o Ecoeficiència 

o Ecoinnovació 

A nivell intern el PRI UPC els àmbits d’actuació seran: 
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Reduir l’impacte ambiental: 

• Implantar el sistema de gestió ambiental europeu EMAS per articular tots els 

processos. 

• Reduir les emissions de CO2 equivalent i fer un ús eficient dels recursos. 

• Garantir la recollida selectiva de residus. 

• Sistematitzar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els processos de 

contractació i compra. 

Estendre la cultura de la sostenibilitat 

• Informar sobre la gestió sostenible, garantir la formació en sostenibilitat, 

especialment del PAS, i impulsar accions transformadores demostratives. 

Integrar la sostenibilitat en els processos de gestió: 

• Ambientalitzar els llocs de treball i establir mecanismes de coordinació entre unitats. 

Avantatges de la Política Ambiental 

La integració del Parc de Recerca i Innovació de la UPC en la política medi ambiental de la 

UPC crearà una sèrie d’avantatges en qüestió de: 

Entorn: disminució del impacte negatiu de l’activitat del parc sobre l’aire, aigua, 

recursos naturals, flora, fauna i éssers humans.  

Qualitat de vida: evitar la introducció en el medi ambient d’agents contaminants que 

afectin la salut i el benestar dels ciutadans. 

Ecoeficiència: consumir menys recursos i reduir la contaminació mentre es crea 

negoci. 

Reputació: disminució del risc de sancions per incompliment legal que empitjoraria 

la imatge del parc.  

Valoració positiva dels grups d’interès: empreses, treballadors, entitats, etc. 

Exigències de mercat: accés a oportunitats de negoci o empreses que demanden i 

valoren el compromís amb el medi ambient.  
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Pressupost 

El pressupost s’ha calculat en basa al salari de l’enginyer encarregat de realitzar aquest 

projecte, considerant que treballa en règim d’autònom i totes les despeses associades a la 

realització d’aquest. 

 

Despeses de Consultoria Hores 
Preu Unitari 

[€/h] 
Total 

Reunions1 8 40,00 320 

Documentació i Redacció2 660 40,00 26.400 

Total 26.720 

1 S’han mantingut un total de 4 reunions amb una mitja de 2 hores aproximadament, la 

majoria de la comunicació s’ha fet via e-mail. 

2 Es considera que el projecte ha durat 11 mesos amb una mitja de 15 hores setmanals.  

 

Despeses d’impremta Quantitat 
Preu Unitari 

[€/h] 
Total 

Impressions Blanc i Negre 300 0,04 12 

Impressions a Color 250 0,40 100 

CD’s 5 0,60 3 

Impressions Portada i Enquadernació 5 4 20 

Carpeta 1 5 5 

Total   141 

 

Altres conceptes Quantitat 
Preu Unitari 

[€/mes] 
Total 

Lloc de treball 2 m2 40 €/m2·mes 880 

Imprevistos   200 

Quota mensual en règim d’autònom3 11 217 €/mes 2.387 

Total 3.476 
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3Segons la normativa que s’estableix pels treballadors en règim autònom, la base mínima 

és de 817,20 € mensuals. Aplicant una cotització del 26,5% i considerant el cas de que el 

treballador no s’acull a la protecció per incapacitat laboral, el resultat final és de 217 €/mes. 

Agrupant la totalitat dels conceptes i aplicant el 16% d’IVA, el cost total del projecte 

ascendeix a 35.180 euros com es pot observar: 

 

Concepte Cost 

Despeses de Consultoria 26.720 

Despeses d’impremta 141 

Altres Conceptes 3.476 

Base Imposable (BI) 30.328 

IVA 16% 4.852 

Total = BI + IVA 35.180 
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