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DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ

Espaitec sorgix com una iniciativa basada en la intensa connexió

de la Universitat Jaume I amb el teixit industrial, i es basa en la

creixent demanda de servicis de suport al desenrotllament

empresarial.

Espaitec té com a missió ser el principal agent dinamitzador de

l’esperit emprenedor en l’àmbit provincial i contribuir de manera

quantificada i reconeguda al desenrotllament socioeconòmic,

tant en l’UJI com en la societat de Castelló.

Objectius

Foment de la col�laboració universitat-empresa a través de la

prospecció de mercat i la promoció de línies d’I+D+i

adaptades a la demanda.

Orientació i suport a la transferència de tecnologia i

comercialització dels resultats de la investigació .

Promoció i divulgació de l’esperit emprenedor i de la

innovació.

Contribució a la competitivitat empresarial i al

desenrotllament econòmic de la província de Castelló.

Situació actual

Darrere de l’aprovació per part del SEPIVA del projecte

d’execució del primer edifici del Parc, s’ha posat en marxa el

procés d’adjudicació de la seua construcció.



Este primer edifici disposarà de 1.500 m2 dels quals 300 m2

estaran destinats a administració i servicis generals del parc i

1.200 m2 a la Incubadora d’Empreses de Base Tecnològica

vinculades a l’UJI.

L’entrada en funcionament del nou edifici està prevista per al

primer trimestre de 2009.

Provisionalment, espaitec desenrotlla la seua activitat en la 3a

planta de l’Edifici d’Investigació I, en instal�lacions cedides

temporalment per la Universitat, en les quals es troben ubicades

cinc empreses spin-off sorgides com a conseqüència de resultats

de l’activitat investigadora duta a terme per l’UJI.

Com a part de la seua activitat, espaitec treballa en la definició i

impuls d’altres quatre projectes que podran culminar en la

creació d’altres tantes noves empreses.

A més, espaitec ha rebut la sol�licitud, per a la seua ubicació en

el Parc, d’unes quantes empreses, en fases de desenrotllament,

relacionades amb l’UJI a través de distints projectes de

col�laboració.  Dos d’estes, també estan provisionalment

instal�lades.

SUPERFÍCIESUPERFÍCIESUPERFÍCIESUPERFÍCIE

Espaitec té una superfície total de 64.776 m2 en el campus de

l’UJI.

Està previst que la superfície màxima destinada a construcció

siga de 94.500 m2, distribuïts en 22 parcel�les de 900 m2 útils per

planta.

ENTITAT GESTORAENTITAT GESTORAENTITAT GESTORAENTITAT GESTORA

Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I

de Castelló SL és l’entitat actualment responsable de la gestió

del Parc.

La societat es va constituir com a empresa l’any 2005,

promoguda per la Universitat Jaume I (UJI) i la Confederació

d’Empresaris de Castelló (CEC).

ÀREES TEMÀTIQUESÀREES TEMÀTIQUESÀREES TEMÀTIQUESÀREES TEMÀTIQUES

Com a enfocament estratègic, el Parc ha establit les següents

àrees prioritàries:



Nous Materials (ceràmica, compòsits, tècniques

constructives,…)

Turisme (oci, hostaleria, tècniques culinàries, esport (golf), …)

Agroalimentari (oli d’oliva, taronja, trufa, piscifactories,…)

Societat de la informació (Intel�ligència Artificial, TIC,

multimèdia i productes interactius,…)

Terciari Avançat (consultoria, servicis,…)

Desenrotllament sostenible (aigua, energies renovables,

tecnologies netes,…)

Desenrotllament i benestar social (cultural, traducció,

integració social…)

Salut (Psicologia, Geriatria, Alzehimer, Dietètica,…)
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