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PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  A  L’ADJUDICACIÓ,  PER  PROCEDIMENT  OBERT,  I 
VARIS  CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ,  DE  (1)  L’ARRENDAMENT  D’ESPAIS  D’ALLOTJAMENT 
EMPRESARIAL  (2) DELS  ESPAIS DESTINATS A  LA  INCUBACIÓ  I  (3) DE  LA  CESSIÓ DE  L’ESPAI 
DESTINAT A ACCELERADORA EMPRESARIAL, TOTS DE L’EDIFICI TCM6,  UBICATS AL PASSATGE 
ANTONI MACIÀ I FONOLL, NÚM. 23 DE MATARÓ. 

 
EXPEDIENT NÚMERO 67/2017 
 
1.OBJECTE. 
 
L’objecte  del  present  plec  és  el  de  regular  les  prescripcions  tècniques  que  regiran  la 
instal∙lació d’empreses i institucions en els espais de l’edifici TCM6.   
 
L’edifici objecte del procés d’adjudicació està configurat amb diversos espais privatius  i altres 
espais comunitaris que donaran servei a les empreses que s’hi instal∙lin en un futur, a banda dels 
passadissos, distribuïdors, vestíbuls i escales.  
 
La descripció dels espais objecte de la licitació és la següent:  
 
 
a) Els espais a arrendar a l’edifici TCM6 són els que es detallen a continuació: 
 

destinació de l’espai  Codi de l’espai  Superfície 

Medical Device/ Digital health  Oficina 2  104,84m2 

Medical Device/ Digital health  Oficina 3  109,93m2 

Medical Device/ Digital health  Oficina 4  36,30m2 

Medical Device/ Digital health  Oficina 5  53,02m2 

Biotech  Oficina 6  143,61m2 

Biotech  Oficina 7  92,18m2 

Biotech  Oficina 8  88,07m2 

 
 
 
Les empreses indicaran en la seva sol∙licitud, el codi de l’espai al que es vol optar. Es podrà optar 
a un màxim de tres espais per sol∙licitud  i s’adjudicaran segons els criteris de prelació establerts 
a l’article 9. No es podrà adjudicar més d’un espai per sol∙licitant. 
 
b) Els espais destinats a la Incubació a l’edifici TCM 6 són els que es detallen a continuació: 
 

• Incubadora 
• Incu1‐ 41,78 m2 
• Incu2‐ 38,04m2 
• Incu3‐ 36,64m2 
• Incu4‐ 40,58m2 

 
Els sol∙licitants podran escollir local atenent a l’ordre de classificació resultant de l’aplicació dels 
criteris establerts a l’article 9. No es podrà adjudicar més d’un espai per sol∙licitant. 
 
c) L’espai a cedir per a destinar a Acceleradora és el que es detalla a continuació: 

• Oficina 11 – (98m2)  
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Les empreses que s’instal∙lin a l’edifici podran accedir a un espai de laboratori compartit en les 
condicions que s’estableixen a les normes de règim intern del TCM6. 
 
S’acompanya com a annex I plànols de situació, emplaçament  i planta de cadascun dels  locals 
abans referits.  
 
2. SERVEIS INCLOSOS EN ELS PREUS DELS ESPAIS. 
 
El pagament del preu per part dels adjudicataris els donarà el dret d’ús pacífic de la possessió 
del/s  local/s adjudicats, així com de gaudir dels següents serveis, segons  l’activitat de destí 
del local:  
 
TCM 6 
Espais Medical Device i Digital Health 
 

Serveis  Descripció 

Accés a Xarxa  Identificació d’usuaris   
Xarxes VLAN i VPN d’accés a dades  
Seguretat perimetral 
Gestió  de  connectivitat  switching  i 
routing  

Accés a Internet  8Mb  de  baixada  i  14Mb  de  pujada 
garantits.  

Telefonia IP  Centraleta Virtual amb gestió pròpia. 
Una extensions per cada lloc de treball 

 

Vigilància i consergeria  Consergeria en horari d’atenció al públic 
compartida amb l’espai universitari 
Vigilant nocturn i festius 
Sistema CCTV en espais comuns i d’accés 
Sistema de control d’accés per RFID  

Manteniment i Neteja  Serveis  de manteniment  i  neteja  en  les 
zones comunes 

 
 
TCM 6 
Espais Biotech. 
 

Serveis  Descripció 

Accés a Xarxa  Identificació d’usuaris   
Xarxes VLAN i VPN d’accés a dades  
Seguretat perimetral 
Gestió  de  connectivitat  switching  i 
routing  

Accés a Internet  8Mb de baixada i 14Mb de pujada 

Telefonia IP  Centraleta Virtual amb gestió pròpia. 
Una extensions per cada lloc de treball 

 

Vigilància i consergeria  Consergeria en horari d’atenció al públic 
compartida amb l’espai universitari 
Vigilant nocturn i festius 
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Sistema CCTV en espais comuns i d’accés 
Sistema de control d’accés per RFID  

Manteniment i Neteja  Serveis  de manteniment  i  neteja  en  les 
zones comunes 

Preinstal∙lació  escomeses  d’espai 
laboratitzable 

Escomesa d’aigua i desaigua 
 

 
TCM6 
Espais Incubadora i de l’Acceleradora. 
 

Serveis  Descripció 

Accés a Xarxa  Identificació d’usuaris   
Xarxes VLAN i VPN d’accés a dades  
Seguretat perimetral 
Gestió  de  connectivitat  switching  i 
routing  

Accés a Internet  8Mb  de  baixada  i  14Mb  de  pujada 
garantits.  

Telefonia IP  Centraleta Virtual amb gestió pròpia. 
Una extensions per cada lloc de treball 
 

Vigilància i consergeria  Consergeria en horari d’atenció al públic 
compartida amb l’espai universitari 
Vigilant nocturn i festius 
Sistema CCTV en espais comuns i d’accés 
Sistema de control d’accés per RFID  

Manteniment i Neteja  Serveis  de manteniment  i  neteja  en  les 
zones comunes i els espais de treball dos 
cops per setmana. 

 
 
3. DADES TÈCNIQUES D’ENTREGA DELS LOCALS. 
 
Els  locals  s’entregaran  amb  les  característiques  tècniques  (dimensions,  acabats  i 
instal∙lacions) detallades en el següent apartat. No obstant, s’autoritzarà als adjudicataris a 
realitzar,  si  ho  consideren  convenient,  treballs  d’adequació  interna  de  l’immoble.  La 
descripció dels espais és com segueix: 
 
a. Dimensions 

 
L’espai de planta es divideix en 5 tipus de d’espais classificats pel tipus d’activitat  i que són 
divisibles i/ escalables en funció dels espais disponibles: 
 
 
 



 

4 
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b. Acabats 
 
Envans formats per plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de 
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària reforçada en H, 2 plaques interiors tipus estàndard 
(A) a cada cara de 15 mm de gruix a tota l'alçada, fixades mecànicament i aïllament de plaques de 
llana  de  roca  de  resistència  tèrmica  >=  1,081  m2K/W.  I  la  perfilaria  d’alumini  formada  per 
mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 3+3 mm 
de  gruix,  amb  sistema  de  suspensió  sobre  perfileria  oculta  d'alumini  extrusionat  i  junts 
termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col∙locada per complir com a 
mínim 50db d'aïllament acústic. 
 
Terra de formigó, amb pintura epòxid de doble component, sostre obert amb forjat i instal∙lacions 
vistes. 
 
 
c. Instal∙lacions 
 

i. Il∙luminació oficines 
 
Els nivell de  lluminositat dels espais estaran especificats segons normativa CTE amb ús d’oficina, 
amb nivells de 500lux pels espais de treball i entre 200 i 150 pels espais de pas i servei.  
 
ii. Instal∙lacions de força 

 
A cada  local s’instal∙larà un quadre elèctric de derivació  i tall, des d’on es farà  la distribució 
de línies de força. 
 
Els llocs de treballs estaran formats per 4 endolls tipo Shuko i dues preses RJ‐45 per accés a 
les dades. El nombre de punts de  treball queda establert segons  les dimensions dels  local, 
amb un lloc de treball per cada 10 m2, de la següent forma: 
 

• Medical Device i Tic Salut  
• Oficina 2 – 104,84 m2 – 10 llocs de treball 
• Oficina 3 – 109,93 m2 – 10 llocs de treball 
• Oficina 4 – 36,30 m2  ‐ 3 llocs de treball 
• Oficina 5 – 53,02 m2 – 3 llocs de treball 

• Bio  
• Oficina 6 – 143,61 m2 – 14 llocs de treball 
• Oficina 7 – 92,18 m2 – 9 llocs de treball 
• Oficina 8 – 88,07 m2 – 8 llocs de treball 

• Incubadora 
• Incu 1 – 41,78m2 – 4 llocs de treball 
• Incu 2 – 38,04m2 – 3 llocs de treball 
• Incu 3 – 36,64 – 3 llocs de treball 
• Incu 4 – 40,58 m2‐ 4 llocs de treball 

• Acceleradora 
• Oficina 10 – 3 llocs de treball 
• Oficina 11 – 7 llocs de treball 

 
Es  disposarà  d’un  grup  electrògens  que  alimentarà  el  quadre General  d’Emergència.  Està 
dimensionat per donar  servei als  circuits  considerats prioritaris del global de  la  instal∙lació 
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elèctrica. Existiran dues commutacions de potència entre la xarxa i grup electrogen que en el 
cas  de  fallada  del  subministrament  de  xarxa  es  connectaria  el  grup  electrogen,  a més  un 
sistema  d’alimentació  ininterrompuda  (SAI),  aquestes  instal∙lacions  tenen  com  a  objecte 
garantir  la    seguretat  i  comunicacions  de  les  instal∙lacions  i  no  estan  dimensionades  per 
cobrir les necessitats de funcionament dels locals. Cada local disposarà de preinstal∙lació per 
connectar‐se a un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI).  
 
Cada local disposarà d’un comptador de consum de força individual. 
 
iii. Climatització 

 
La  climatització  dels  espais  es  farà  amb  un  sistema  centralitzat  basat  en  el  tub  verd,  que 
proporcionarà  una  energia  tèrmica  obtinguda  amb  sistemes  de  recuperació  de  calor  i 
sostenible. El sistema funciona mitjançant dos circuits; un d’aigua calenta i un de freda, que 
conjuntament amb impulsors d’aire fancoil  formaran el sistema. 
 
El control de  les zones de climatització es  realitzarà amb  termòstats dividits en els mòduls 
bàsic  anteriorment  citats,  el  nombre  de  zones  per  cada  oficina  estarà  determinat  per  les 
mides, de  tal  forma que espais  inferiors a 50m2 disposaran únicament d’una zona  i espais 
superiors disposaran de dues zones. 
 
Cada local disposarà d’un mesurador d’energia tèrmica pel la valoració del consum individual 
de clima.  
 
 
iv. Infraestructures de veu i dades. 

 
Els espais estaran connectats a una xarxa única del parc, per on es distribuiran els serveis de 
dades i veu subministrats pels mateix parc. 
 
A més de la xarxa física, és disposarà d’una xarxa única de WIFI, que permetrà l’accés a tots 
els serveis des de qualsevol punt del parc. 
 
El nombre de punts d’accés a  la xarxa en cada mòdul vindrà donat en  funció dels  llocs de 
treball, amb la quantia de dos punts RJ45 per cada lloc de treball. 
 
 
4. CONDICIONS DE L’ADJUDICACIÓ. 
 
Els subministraments dels  locals privatius objecte d’arrendament seran comunitaris, si bé el 
consum dels mateixos seran objecte de repercussió a cada arrendatari, en proporció als seus 
consums. Aniran a càrrec de l’arrendatari els impostos o taxes municipals que puguin gravar 
les entitats objecte d’arrendament en  la  forma prevista en  la  llei. Els  tributs, assegurances, 
càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d’individualització, i en general, totes 
aquelles  que  corresponguin  segons  llei  seran  repercutides  als  arrendataris  de  manera 
proporcional a la superfície del seu local arrendat.  
 
Els subministraments dels espais de la Incubadora o de l’acceleradora ja estan inclosos en el 
preu i condicions d’adjudicació establerts en el plec de condicions administratives. 
 
Les  despeses  comunitàries  per  l’adequat  sosteniment  de  l’immoble  (conservació, 
manteniment, neteja dels espais comuns, reparació i manteniment dels serveis comunitaris, 
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consums  dels  espais  comuns  i  ús  de  les  sales  de  reunions)  s’integren  dins  els  preus 
d’adjudicació establerts. 
 
El local haurà de destinar‐se per cada adjudicatari a l’activitat proposada en la seva oferta per 
participar  en  el  present  procediment  de  licitació.  En  aquest  sentit,  l’arrendatari  s’obliga  a 
instal∙lar la seva activitat en el local que resulti adjudicat en el termini màxim de tres mesos a 
comptar des del lliurament de les claus.  
 
L’adjudicatari,  un  cop  finalitzat  el  contracte  o  conveni  per  a  l’ocupació  de  l’espai  per 
qualsevol causa, no tindrà dret a cap  indemnització per  les obres  i/o  instal∙lacions que hagi 
pogut realitzar en el local, que quedaran propietat de la part arrendadora. 
 
A més de  les establertes en  la normativa per a  l’adjudicació mitjançant procediment obert  i 
varis criteris d’adjudicació i en aquest plec, les condicions d’adjudicació i ocupació dels espais 
concretes  són  les que  consten  al  contracte d’arrendament,    conveni d’incubació  i  conveni 
d’acceleració model que s’adjunta com a annex número II de la normativa d’adjudicació. 
 
Els  adjudicataris  hauran  de manifestar  el  seu  compromís  per  permetre  que  la  Fundació 
TecnoCampus  publiciti  la  seva  instal∙lació  en  el  parc  i  inclogui  informació  bàsica  no 
confidencial sobre les empreses en la seva informació publicitària institucional.  
 
 



 

8 
 

Annex I ‐ plànols de situació, emplaçament i planta de cadascun dels locals 
 

 
MAPA DE LA CIUTAT DE MATARÓ 
 

 
 
LOCALITZACIÓ EDIFICI TCM6 HEALTH 
Passatge Antoni Macià i Fonoll, 23, planta 1 , 
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