CIUTAT POLITÉCNICA DE LA
INNOVACIÓ

DESCRIPCIÓ
La Universitat Politècnica de València (UPV) va posar en marxa
l’any 2002, el projecte de parc científic Ciutat Politècnica de la
Innovació. El parc científic es troba ubicat en el campus de Vera i
està previst en un futur pròxim que tinga seus en els altres dos
campus de l’UPV, a Alcoi i Gandia.
Actualment el parc allotja 25 instituts d’investigació i 13
empreses de base tecnològica. Esta última xifra es veurà
sensiblement augmentada durant l’any 2008 amb la posada en
marxa de la seu provisional de la incubadora d’empreses del
parc.
El projecte preveu 4 fases, de les quals, les tres primeres ja han
sigut executades:
Fase 0 (executada): Espai orientat a instituts del sector químic i
automoció i unitats universitàries de relació amb l’entorn
(transferència de tecnologia, ocupació, formació permanent,
etc.).
Fase I (executada): Este espai s’orienta fonamentalment a la
installació d’instituts del sector TIC, automatització industrial i
gestió de la producció.
Fase II (executada): Espai destinat a la ubicació d’instituts lligats
a l’agrobioenginyeria, energia i medi ambient i Gestió del
coneixement.
Fase III (en execució): Esta fase ubicarà la futura seu permanent
de la incubadora d’empreses i instituts lligats a la restauració del
patrimoni i la biomedicina.
També està previst tindre en un futur una installació singular, el
CiMeT –Centre Integral per a la Millora Energètica i

Mediambiental de Sistemes de Transport, i amb un edifici
empresarial.
La capacitat d’I+D+I de l’UPV necessita la CPI per a mantindre la
senda de creixement iniciada en la dècada anterior i consolidar
la seua projecció sobre el teixit empresarial. Este parc científic
constituïx un important nucli de collaboració per al
coneixement.
La CPI genera oportunitats d’innovació i és un motor d’impuls per
al desenrotllament social de la Comunitat Valenciana.
SUPERFÍCIE
El projecte es desenrotlla en un espai físic de 140.000 m2 dels
quals 100.000 m2 aproximadament seran de superfície
construïda.
ENTIDAD GESTORA
La Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i la Universitat
Politècnica de València (UPV) van constituir l’any 2002, la
FUNDACIÓ INNOVA PER AL DESENROTLLAMENT DE LA CIÈNCIA I
TECNOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA com una entitat
de dret privat el principal objectiu de la qual és incrementar
l’intercanvi tecnològic entre les empreses valencianes i la
Universitat, i augmentar d’esta manera la competitivitat
empresarial.
ÀREES TEMÀTIQUES
L’oferta tecnològica de la Ciutat Politècnica de la Innovació es
desenrotlla fonamentalment en els àmbits següents:
• Agricultura sostenible
• Automoció
• Biomecànica
• Biotecnologia
• Conservació i Restauració del Patrimoni
• Disseny i Automatització Industrial
• Energia i Medi Ambient
• Entreteniment i Mitjans de Comunicació
• Indústries Químiques
• Enginyeria Civil i Construcció
• Logística
• Nanotecnologia
• Nous Materials
• Organització i Gestió de la Producció
• Realitat Virtual
• Tecnologia i Seguretat Alimentària

•
•

Tecnologies Mèdiques
Tecnologies per a la Societat de la Informació

Pàgina web: http://www.upv.es/cpi
Email: mailto:cpi@upv.es

