
 
 

 

18. Parc de Recerca UAB 
 
 
MUNICIPI 
Cerdanyola del Vallès 
 
TITULAR  
Finalitzada la construcció de l’edifici Eureka. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
L’any 2009 han finalitzat les obres de l'edifici Eureka, un espai que serà el centre de 
transferència de coneixement per excel·lència dins del campus de la UAB. 
 
L’edifici Eureka neix del conveni marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) per a la creació d’un 
espai en el qual agrupar els diferents agents que treballen en la recerca i la innovació generada 
dins del parc, com són: 
 

- Empreses consolidades interessades a impulsar la seva innovació tecnològica. 
- Empreses petites i mitjanes que basen la seva activitat en la recerca. 
- Empreses derivades (spin-off). L’edifici Eureka disposa d’una àrea destinada a acollir 

empreses del Parc de Recerca UAB en fase d’incubació. Dins l’espai d’incubació, és 
interessant destacar la microincubadora, dissenyada per acollir els projectes 
emprenedors en un estadi incipient. 

 
Al llarg del 2009, el Parc de Recerca UAB ha centrat les seves activitats en la consolidació i 
difusió del seu model de transferència de coneixement, com també en el desenvolupament de 
la seva cartera de serveis per a investigadors, emprenedors i empreses. Entre aquestes 
activitats cal destacar, principalment, les jornades formatives per a emprenedors i 
investigadors, el desenvolupament del parc en l’àmbit de la innovació i la creació d’empreses i 
la resolució de les Càtedres de Transferència Parc de Recerca UAB-Santander, un total de sis 
ajuts atorgats a investigadors del PRUAB que treballen en àmbits com l’antropologia, la visió 
per computador, l’enginyeria electrònica i de telecomunicacions, la biomedicina i la ciència de 
materials. 
 
El 2010 representarà la posada en marxa de l'edifici Eureka i de la seva àrea d'incubació per a 
empreses derivades, com també l'establiment d’aquest mateix edifici com a seu del parc. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

• 4.000 investigadors 
• 1.600 articles científics publicats l'any 
• 5.000 m2 de lloguer per a activitats empresarials i incubació d'empreses derivades 
• 600 contractes anuals amb empreses i institucions 
• 25 centres i instituts de recerca (a banda dels centres propis de la UAB) 
• 15 centres de recerca mèdica associats 
• 40 empreses derivades 

 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
http://parc.uab.cat 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Jordi Marquet i Cortés, director general del Parc de Recerca UAB. 
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