
 
La UIB ha impulsat la creació d'11 empreses derivades per explotar  

els resultats de la recerca universitària 
 
La UIB ha impulsat la creació d'11 empreses derivades (spin offs) en sectors com la biotecnologia, 
les tecnologies de la informació i la comunicació, l'alimentació, les energies renovables i la 
innovació turística. Es tracta d'empreses sorgides de la Universitat i que tenen com a objectiu 
l'explotació comercial o industrial dels resultats de la recerca desenvolupada en l'àmbit universitari. 
Les empreses derivades afavoreixen la transferència del coneixement i dels resultats de la recerca 
científica al món empresarial a partir de la seva aplicació directa en els processos productius i a 
partir de la seva comercialització. Són iniciatives de suport públic a la innovació de base 
tecnològica.  
 
Les empreses derivades basen el seu avantatge competitiu en l’aplicació de coneixement científic 
i tecnològic, cosa que els permet generar productes i/o serveis innovadors, aprofitant nínxols de 
mercat amb un alt valor afegit i encara no explotats. A més, potencien el teixit tecnològic i el 
desenvolupament econòmic, fet que es tradueix en una alta competitivitat de les empreses, i 
afavoreixen la creació d’ocupació d’alta qualificació, aportant un alt valor afegit a l’entorn industrial 
i afavorint la inserció laboral dels investigadors formats a la Universitat.  
 
La creació d'aquestes empreses s'ha realitzat amb el suport del Programa RESET (Espai de 
l’Emprenedor i Suport a la nova Empresa Tecnològica) de la Fundació Universitat-Empresa de les 
Illes Balears (FUEIB) que té com a objectius preferents el foment de la cultura emprenedora dins 
la comunitat universitària i el suport a la creació d’empreses basades en el coneixement generat a 
la UIB.  
 
 
 
 
 
Lipopharma, SL 
Any de constitució  2002 
Web www.lipopharma.com 

Activitat 

Biotecnologia. 
Investigació, disseny i desenvolupament clínic inicial de nous medicaments 
sobre la base d'una nova aproximació terapèutica: la teràpia de membrana 
lípidica 

 
SCIWARE, SL 
Any de constitució  2003 
Web www.sciware-sl.com 

Activitat 
Química analítica  
Empresa que centra la seva activitat en el camp de la química analítica i 
especialment en la incidència d’aquesta en l’àmbit del medi ambient.  

 
Laboratoris Sanifit, SL 
Any de constitució  2004 
Web www.sanifit.com 

Activitat 

Biotecnologia.  
Companyia biotecnològica dedicada a la recerca i el desenvolupament de 
fàrmacs i productes innovadors per al tractament i la prevenció de 
malalties, principalment a l'àrea cardiovascular i renal. 

 



Ibitec, SL - Illes Balears Innovació i Tecnologia 
Any de constitució  2004 
Web www.ibitec.es /  www.itecma.org 

Activitat 
Aprenentatge electrònic 
Empresa especialitzada en el camp de l'aprenentatge tecnològic i la 
transferència de tecnologia cap a altres empreses i l'Administració.  

 
Albatros Marine Technologies, SL 
Any de constitució  2005 
Web www.albatrosmt.com 

Activitat 

Instrumentació científica i oceanogràfica. 
Desenvolupament de tecnologies innovadores, senzilles, fiables i de baix 
cost que serveixen per a l'estudi mediambiental marí i la monitorització de 
l'entorn costaner.  

 
Keyron, SL 
Any de constitució  2006 
Web — 

Activitat 

Tecnologies de la informació i la comunicació. 
Programari d'assessorament mèdic, definició i comercialització de 
sistemes d'informació per a l'ajuda al telediagnòstic en l'àmbit de les 
tecnologies aplicades al sector de les ciències de la salut.  

 
Tecnologia Solar Concentradora, SL 
Any de constitució  2006 
Web http://www.tsc-concentra.com/ 

Activitat 
Energia Solar 
Desenvolupament i comercialització de solucions innovadores en el camp 
de l'energia solar. Desenvolupament del col·lector solar Costar. 

 
Zairja Soluciones en Formación y Gestión del Conocimiento, SL 
Any de constitució  2007 
Web www.zairja.org 

Activitat 
Aprenentatge electrònic 
Desenvolupament de projectes d' aprenentatge electrònic, 
i gestió del coneixement en empreses i administracions públiques.  

 
Imagine Tourism Consulting, SL 
Any de constitució  2008 
Web www.imaginetourism.com 

Activitat Serveis de consultoria i assessoria en economia, turisme i medi ambient, i 
desenvolupament d'estudis de viabilitat i anàlisi de projectes turístics.  

 
Vitalmend Baleares, SL 
Any de constitució  2009 
Web — 

Activitat 

Alimentació.  
Desenvolupament d'una beguda isotònica a base d'ametlla. Fabricació, 
importació, exportació, distribució i comercialització de begudes i productes 
d'alimentació, investigació i desenvolupament de noves patents i productes 



alimentaris.  

 
Alimentòmica, SL 
Any de constitució  2011 
Web www.alimentomica.com 

Activitat Recerca i desenvolupament de components relacionats amb la llet materna 
per a la prevenció de l'obesitat.  

 


