PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

DESCRIPCIÓ
El Parc Científic Universitat de València (PCUV) està concebut
des del seu inici com un projecte promogut per la Universitat de
València que permeta afavorir la transferència de coneixements
des de l’àmbit universitari al món empresarial. El model proposat
pel PCUV pretén fer confluir els principals actors socials de
l’entorn en un espai de convivència dins del Parc. Es concep com
una unió de recursos al servici dels investigadors, dels
estudiants i de les empreses i com un nexe d’unió entre la
universitat i la indústria que fomente la cultura de la innovació i
de la investigació aplicada.
Actualment es troben en construcció les següents installacions
amb data prevista de finalització l’any 2008:
-

Viver Empresarial PCUV
Obertura: 2008
Descripció: Superfície de 1.350 m2 construïts. Espai destinat
a la ubicació de spin-offs de la Universitat de València en les
seues primeres fases de creixement així com d’altres
iniciatives de grups d’investigació de la UVEG que poden
derivar en projectes empresarials.

-

Edifici 1 – SERVICIS CENTRALS PCUV
Obertura: 2008
Descripció: Edifici central del PCUV amb una superfície de
4.716 m2 construïts. Allotjarà la seu de la Societat Gestora del
PCUV (Fundació Parc Científic Universitat de València) i
disposa d’espais de lloguer per a empreses (oficines,
laboratoris, despatxos, plantes pilot, etc.) així com d’altres

espais multiusos (sales de reunions, sala d’actes o cafeteria
restaurant).
-

Edifici 2 – BIOTEC
Obertura: 2008
Descripció: Edifici Empresarial de Biotecnologia. Superfície de
2.434 m2 construïts. Laboratoris, despatxos i sales de
reunions. Edifici per a empreses amb necessitats de
laboratoris biotecnològics (biomedicina, química, alimentació,
etc.).

En fase de previsió d’obra amb data prevista de finalització l’any
2009 es troba un altre edifici:
-

Edifici
3
–
CENTRE
UNIVERSITARI
EMPRESARIAL
(INCUBADORA D’EMPRESES)
Obertura: 2009
Descripció: Superfície de 2.434 m2. Edifici destinat
fonamentalment a la ubicació d’empreses emergents.

SUPERFÍCIE
La superfície dels terrenys destinats a la construcció del Parc
Científic de la Universitat de València s’estén a 73.352 m2 amb
una superfície prevista a construir de 49.124 m2.
ENTITAT GESTORA
La Fundació Parc Científic Universitat de València de la
Comunitat Valenciana es troba actualment en procés de
constitució. Els seus estatuts han sigut ja redactats i aprovats
pel Consell de la Universitat de València.
ÀREES TEMÀTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Genòmica
Proteòmica
Ciència molecular
Biotecnologia
Nanotecnologia
Robòtica
Enginyeria electrònica
Biodiversitat

Pàgina web: http://www.pcuv.es/
Email: mailto:parc.cientific@uv.es

•
•
•
•
•
•

Biologia evolutiva
Medi ambient
Nous materials
Tecnologia dels
aliments
Física mèdica
Tecnologies de la
informació

