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NORMATIVA PER A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I VARIS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, DE L’ARRENDAMENT DELS ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL DELS 
EDIFICIS TCM2 I TCM3 DE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ   
 
EXPEDIENT NÚMERO 10/2016 
 
 
I.- ANTECEDENTS 
 
En virtut dels acords presos pel Ple de l’Ajuntament de Mataró en les seves sessions de dates 3 de maig 
de 2007 i 8 de maig de 2008 es va atorgar a Parc TCM una concessió demanial referida a una porció de 
26.292 metres quadrats de la finca registral 7.721, inscrita al Volum 3.297, Llibre 128 de Mataró, Foli 
93, del Registre de la Propietat 3 de Mataró sobre la qual l’Ajuntament de Mataró ostenta la titularitat 
dominical.  
 
Sobre la finca objecte de la concessió demanial, l’any 2010 es va construir el parc científic i de la 
innovació Tecnocampus, un complex de 47.849 m2 format per diversos edificis singulars:  
 

- TCM 1: Edifici universitari de 10.818 m2 on es desenvolupa la major part de l’activitat docent 
dels Centres Universitaris Tecnocampus i on s’ubica el centre de recerca EURECAT. 

- TCM 2 i TCM 3: Edificis on se situen els espais per a l’allotjament d’empreses amb serveis 
avançats de 15.136 m2 i una incubadora per empreses de recent creació de base tecnològica 
i/o d’innovació de 1.089 m2 de superfície.   

- TCM 4: Centre de congressos de 2.528m2 de superfície, amb capacitat per organitzar actes de 
fins a 350 persones. 

- TCM 5: Aparcaments de 13.900m2 de superfície.  
 
La condició 3.1.4 del Plec de condicions jurídico-administratives, econòmiques i d’explotació de 
l’esmentada concessió estableix com a dret de la concessionària:  
 

‘Que resta facultat a explotar les edificacions identificades com edificis TCM2 i 
TCM3, mitjançant arrendament a tercers, que fomenti activitats de l’àmbit del 
propi servei públic de gestió del parc tecnocampus, en les concretes 
circumstàncies i condicions que aprovi el Consell d’Administració de l’entitat 
pública empresarial. També resta facultat per explotar els serveis 
complementaris que puguin establir-se en el total complex constructiu. Els 
tercers s’hauran de sotmetre en tot cas al compliment dels requisits i obligacions 
dimanants del present plec i hauran d’acceptar la normativa que l’Ajuntament 
pugui aprovar per al règim intern dels usuaris, a proposta del concessionari. 
L’explotació de les edificacions en règim d’arrendament s’intrumentarà sempre 
amb respecte als principis de publicitat i concurrència, i amb respecte al preu 
que prèviament hagi autoritzat l’Ajuntament, i es farà d’acord amb les 
condicions que es contemplin en el reglament regulador del servei que 
l’Ajuntament aprovi’.  

 
En data 9 de desembre de 2009 el Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus va aprovar el 
plec de condicions que va regular la licitació dels espais de lloguer dels edificis TCM2 i TCM3. Aquella 
licitació establia una durada dels contractes de 5 anys, en el cas dels espais d’allotjament empresarial 
ubicats a l’edifici TCM2 i de 7 anys en el cas dels espais d’allotjament empresarial de TCM3, a comptar 
des de la data d’entrega dels espais. En data 22 de març de 2010, el Consell d’administració de l’EPE 
Parc Tecnocampus Mataró, en sessió celebrada el 22 de març de 2010 va resoldre adjudicar 
provisionalment els mòduls de lloguer de l’edifici TCM2 i TCM3. 
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És per aquest motiu que, finalitzats els terminis dels primers contractes de lloguer adjudicats a l’edifici 
TCM2 en aquella licitació, i considerant l’alta demanda dels espais disponibles a Parc Tecnocampus, és 
convenient regular de nou les condicions de licitació dels espais de lloguer disponibles als edificis TCM2 
i TCM3, per tal de garantir que les adjudicacions dels nous espais disponibles s’atorgaran segons els 
principis de publicitat, concurrència i transparència. 
 
 
II.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
1. Objecte 
 
1.1 És objecte d’aquests plecs regular les condicions d’adjudicació dels espais de lloguer disponibles 
als edificis TCM2 i TCM3, ubicats a l’avinguda Ernest Lluch número 32, segons els principis de 
publicitat, concurrència i transparència, i amb la finalitat de fomentar l’ocupació dels nous espais 
disponibles amb empreses de base tecnològica, innovadores i de sectors prioritaris en l’acció de 
Parc Tecnocampus.  
 
1.2 Les superfícies indicades resulten dels mòduls actualment existents i són superfícies 
aproximades, podent ser objecte de modificació, en funció de les característiques dels nous espais 
que estiguin disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Els espais a arrendar als edificis TCM2 i TCM3 són els que es detallen a continuació: 
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Edifici TCM2 – Planta segona    Edfici TCM2 – Planta tercera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edifici TCM2 – Planta quarta    Edifici TCM2 – Planta cinquena 
 

 

 
 
Edifici TCM2 – Planta sisena  

LOT EDIFIC PLANTA LOCAL M2 ÚTILS 
40 TCM2 Quarta 1 55,9 
41 TCM2 Quarta 2 22,9 
42 TCM2 Quarta 3 29,8 
43 TCM2 Quarta 4 29,8 
44 TCM2 Quarta 5 23,9 
45 TCM2 Quarta 6 55,9 
46 TCM2 Quarta 7 29,8 
47 TCM2 Quarta 8 29,8 
48 TCM2 Quarta 9 29,8 
49 TCM2 Quarta 10 29,8 
50 TCM2 Quarta 11 55,9 
51 TCM2 Quarta 12 22,9 
52 TCM2 Quarta 13 29,8 
53 TCM2 Quarta 14 29,8 
54 TCM2 Quarta 15 22,9 
55 TCM2 Quarta 16 55,9 
56  TCM2 Quarta 17  29,8 
57 TCM2 Quarta 18 29,8 
58 TCM2 Quarta 19 29,8 

59 TCM2 Quarta 20 29,8 

LOT EDIFIC PLANTA LOCAL M2 ÚTILS 

60 TCM2 Cinquena 1 55,9 
61  TCM2 Cinquena 2 22,9 
62 TCM2 Cinquena 3 29,8 
63 TCM2 Cinquena 4 29,8 

64 TCM2 Cinquena 5 22,9 
65 TCM2 Cinquena 6 55,9 
66 TCM2 Cinquena 7 29,8 
67 TCM2 Cinquena 8 29,8 
68 TCM2 Cinquena 9 29,8 
69 TCM2 Cinquena 10 29,8 
70 TCM2 Cinquena 11 55,9 
71 TCM2 Cinquena 12 22,9 
72 TCM2 Cinquena 13 29,8 
73 TCM2 Cinquena 14 29,8 

74 TCM2 Cinquena 15 29,8 
75 TCM2 Cinquena 16 55,9 
76 TCM2 Cinquena 17 29,8 
77 TCM2 Cinquena 18 29,8 
78 TCM2 Cinquena 19 29,8 

79 TCM2 Cinquena 20 29,8 
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Edifici TCM3 – Planta primera, segona i tercera  Edifici TCM3 – Planta quarta   

  
 

 
 
 
Edifici TCM3 – Planta cinquena i sisena  

LOT EDIFIC PLANTA LOCAL M2 ÚTILS 
80 TCM2  Sisena 2 22,9 

81 TCM2 Sisena 3 29,8 
82 TCM2 Sisena 4 49,8 

83 TCM2 Sisena 5 28,6 
84 TCM2 Sisena 6 55,9 
85 TCM2 Sisena 7 29,8 
86 TCM2 Sisena 8 38,3 
87 TCM2 Sisena 9 29,8 
88 TCM2 Sisena 10 29,8 
89 TCM2 Sisena 11 55,9 
90 TCM2 Sisena 12 39,7 
91 TCM2 Sisena 13 39,7 
92 TCM2 Sisena 14 29,8 
93 TCM2 Sisena 15 22,9 
94 TCM2 Sisena     
95 TCM2 Sisena 16 55,9 
96 TCM2 Sisena 17 29,8 
97 TCM2 Sisena 18 29,8 
98 TCM2 Sisena 19 29,8 
99 TCM2 Sisena 20 29,8 

100 TCM2 Sisena 1 55,9 

LOT EDIFIC PLANTA LOCAL M2 ÚTILS 
101 TCM3 Primera 1 195,15 
102 TCM3 Primera 2 203,15 
103 TCM3 Primera 3 206,15 
104 TCM3 Primera 4 206,15 
105 TCM3 Segona 2 203,15 
106 TCM3 Segona 1 195,15 
107 TCM3 Segona 3 206,15 
108 TCM3 Segona 4.1 90,45 
109 TCM3 Segona 4.2 115,7 
110 TCM3 Tercera 1 195,15 
111 TCM3 Tercera 2 203,15 

112 TCM3 Tercera 3.1 115,7 
113 TCM3 Tercera 4 206,15 

LOT EDIFIC PLANTA LOCAL M2 ÚTILS 
114 TCM3 Quarta 3.2 90.45 
115 TCM3 Quarta 1 195,15 
116 TCM3 Quarta 2 203,15 
117 TCM3 Quarta 3.1 115,7 
118 TCM3 Quarta 3.2.1 90,45 
119 TCM3 Quarta 3.2.2   
120 TCM3 Quarta 3.2.3   
121 TCM3 Quarta 3.2.4   
122 TCM3 Quarta 4.1 206,15  
123 TCM3 Quarta 4.2   
124 TCM3 Quarta 4.3   
125 TCM3 Quarta 4.4   
126 TCM3 Quarta 4.5   
127 TCM3 Quarta 4.6   
128 TCM3 Quarta 4.7   
129 TCM3 Quarta 4.8   
130 TCM3 Quarta 4.9   
131 TCM3 Quarta 4.10   
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LOT EDIFIC PLANTA LOCAL M2 ÚTILS 
132 TCM3 Cinquena 1 195,15 
133 TCM3 Cinquena 2 203,15 
134 TCM3 Cinquena 3 206,15 
135 TCM3 Cinquena 4 206,15 
136 TCM3 Sisena 1 195,15 
137 TCM3 Sisena 2 203,15 
138 TCM3 Sisena 3 206,15 
139 TCM3 Sisena 4 206,15 

 
 
Addicionalment l’edifici disposa dels següents espais comunitaris:  
 

Espai EDIFICi PLANTA LOCAL M2 ÚTILS 
Sala de reunions TCM2 Primera 1 22,9 
Sala de reunions TCM2 Segona 2 22,9 
Sala de reunions TCM2 Segona 3 22,9 
Sala de reunions TCM2 Tercera 4 22,9 
Sala de reunions TCM2 Tercera 1 22,9 
Sala de reunions TCM2 Quarta 2 22,9 

Menjador TCM2 Quarta 20 29,8 
Sala de reunions TCM2 Cinquena 4 22,9 

 
S’acompanya com a annex número I plànols de situació, emplaçament i planta de cadascun dels locals abans 
referits.  
 
1.4.- A la data d’aquesta convocatòria de licitació, concorreran a la mateixa els lots que constin disponibles i 
que, en el període transitori d’aprovació del nou plec no estiguin ja  assignats a licitant de la llista d’espera de 
l’anterior concurs de licitació d’espais vigent. Per la resta de licitadors es constituirà llista de reserva en les 
condicions regulades a la clàusula 15a.  
 
2. Normes reguladores 
 
2.1 Malgrat que el règim jurídic dels contractes que es formalitzin en virtut dels presents plecs d’adjudicació 
estigui sotmesa a la Llei 29/1994, de 24 de desembre, d’arrendaments urbans (LAU), la preparació i 
adjudicació dels mateixos es regirà per les condicions incloses en aquesta normativa; per la normativa interna 
de contractació aprovada pel consell d’administració de Parc TCM, per les disposicions contingudes en el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP) i disposicions que la despleguin i pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents 
en matèria de contractació pública. 
 
 
3. Preu dels espais objecte d’arrendament 
 
3.1. El preu de l’adjudicació es correspon al preu de l’arrendament que consta en el següent quadre: 
 

CATÀLEG DE PREUS 2017 
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   Preu 
lloguer 
mensual 
per m2  

BLOC 2 SERVEIS I ESPAIS D'ALLOTJAMENT EMPRESARIAL EDIFICIS TCM2 I TCM3 

TCM2 - MÒDULS D'ALLOTJAMENT EMPRESARIAL   

mòdul 22,9 m2 planta segona a quart 15,98 €  
mòdul 29,8 m2 planta segona a quarta 15,98 €  
mòdul 55,9 m2 planta segona a quarta 15,32 €  
mòdul de 55,9 m2 fins a 100 m2 planta segona a quarta 14,65 €  
mòdul superior a 100 m2 i fins a 200 m2 planta segona a quarta 13,19 €  
mòdul superior a 201 m2 i fins a 400 m2 planta segona a quarta 12,46 €  
mòdul 22,9 m2 planta cinquena o sisena 16,26 €  
mòdul 29,8 m2 planta cinquena o sisena 16,26 €  
mòdul 55,9 m2 planta cinquena o sisena  16,26 €  
mòdul de 55,9 m2 fins a 100 m2 planta cinquena o sisena 16,26 €  
mòdul superior a 100 m2 fins a 200 m2 planta cinquena o sisena 14,63 €  
mòdul superior a 201 m2 fins a 400 m2 cinquena o sisena 13,82 €  
NOTA: Els preus anteriors incorporen l'increment de l'IPC del 1,6%   
TCM3 - MÒDULS D'ALLOTJAMENT EMPRESARIAL   

mòdul planta completa 810,6 m2 planta primera a quarta 8,84 €  
mòdul de 400 a 799 m2 planta primera a quarta 10,02 €  
mòdul 206,15 m 2 planta primera a quarta 11,79 €  
mòdul 203,15 m 2 planta primera a quarta  11,79 €  
mòdul 195,15 m 2 planta primera a quarta 11,79 €  
mòdul planta completa 810,6 m2 planta cinquena o sisena 10,94 €  
mòdul de 400 a 799 m2 planta cinquena o sisena 12,41 €  
mòdul 206,15 m 2 planta cinquena o sisena 14,59 €  
mòdul 203,15 m 2 planta cinquena o sisena 14,59 €  
mòdul 195,15 m 2 planta cinquena o sisena 14,59 €  
mòdul 87,50 m2 planta tercera 11,79 €  
mòdul 90,45 m 2 planta segona 11,79 €  
mòdul 115,70 m 2 planta tercera i quarta  11,79 €  
NOTA: Els preus anteriors incorporen l'increment de l'IPC del 1,6%   

TCM3 - OPENSPACE   

openspace - 2 llocs de treball 254,00€ 
openspace - 3 llocs de treball  294,64€ 
NOTA: Els preus anteriors incorporen l'increment de l'IPC del 1,6%   
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3.2 Els referits preus s’estableixen com a fixes, no essent susceptibles d’alça per part dels licitadors.  
 
 
4. Serveis inclosos en el preu de lloguer 
 
4.1 El pagament del preu del lloguer per part dels adjudicataris els hi donarà el dret d’ús pacífic de la 
possessió del/s local/s adjudicats, així com, de gaudir dels següents serveis, segons l’edifici en el que 
estigui situat el local. 
 
Edifici TCM2 
 

Serveis Descripció 
Instal·lacions  Terra tècnic i fals sostre 

 Instal·lacions elèctriques: tant les escomeses de dades com les de veu i 
corrent tenen les corresponents caixes Akerman en número específic 
segons metratge del local. Aquestes caixes es poden desplaçar de 
forma gratuïta en la primera instal·lació. 

 Instal·lacions de climatització: aire fred i calent. 
Accés a Xarxa  Identificació d’usuaris   

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

Instal·lacions de veu i 
dades 

 8 Mb simètrics  

Telefonia IP  Centraleta Virtual amb gestió pròpia. 
 1 o 2 extensions, en funció del metratge del local. 
 2, 3 o 5 terminals IP, en funció del metratge del local. 

Vigilància i consergeria  Consergeria en horari d’atenció al públic: recepció de correspondència 
ordinària i recollida de certificats i paquets sota autorització expressa. 

 Senyalitzacions de l’empresa a l’edifici. 
 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 
Helpdesk  Servei de suport Helpdesk d’assistència remota 
Comunitat  Accés als diferents serveis de comunitat del Parc. 
Aparcament  En cas que l’empresa arrendi una superfície superior a 100 m2, 

s’inclourà en el preu del contracte, una plaça d’aparcament 
d’abonament mensual durant la vigència del contracte. 

 
Edifici TCM3 
 

Serveis Descripció 
Instal·lacions  Terra tècnic i fals sostre 

 Instal·lacions elèctriques fins a l’entrada del local. 
 Instal·lacions de climatització: aire fred i calent. 

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

 8 Mb simètrics instal·lats a l’entrada del local. 

Vigilància i consergeria  Consergeria en horari d’atenció al públic: recepció de correspondència 
ordinària i recollida de certificats i paquets sota autorització expressa. 

 Senyalitzacions de l’empresa a l’edifici. 
 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 
Helpdesk  Servei de suport Helpdesk d’assistència remota 
Comunitat  Accés als diferents serveis de comunitat del Parc. 
Aparcament  En cas que l’empresa arrendi una superfície superior a 196 m2, 

s’inclourà en el preu del contracte, una plaça d’aparcament 
d’abonament mensual durant la vigència del contracte. 

 
 
5. Dades tècniques d’entrega dels locals 
 
5.1 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. 
 
5.2 Descripció dels Espais de TCM2: 
 

a) Dimensions 
 

L’espai de planta es divideix en 3 tipus de mòduls classificats per les seves dimensions i que són 
indivisibles: 
 

 
 
 
 
 

Els mòduls és poden agrupar per formar espais més grans, d’acord amb la distribució en planta que es 
mostra a continuació. No obstant, les dimensions màximes que una empresa podrà adquirir en l’edifici 
TCM2 en la combinació d’un o més espais serà d’un màxim de 115 m2. En cas que l’empresa necessiti més 
espai, aquesta haurà d’optar a espais de l’edifici TCM3. 

Mòdul Dimensió 
Mòdul A 22,90 m2 
Mòdul B 55,90 m2 
Mòdul C 29,80 m2 
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b) Acabats 
 
Els paraments fixes de la compartimentació interior estan formats per envans de guix laminat amb 
estructura autoportant de xapa d’acer galvanitzat del tipus Fe Po 2 G, revestiment Z-275 o més. 
 
La perfilaria de les finestres és d’alumini extruït segons norma UNE 38.337 amb aleació 6063-T5 i acabada 
lacada segons segell de qualitat QUALICOAT amb un gruix comprés entre 60 i 120 micres en color RAL a 
definir de la sèrie “FXI” de Technal o equivalent. Aquestes finestres estan equipades amb doble vidre 
ISOLAR GLAS, format per una lluna de control solar SOLARLUX NEUTRO 62, a l’exterior, i una lluna laminar 
de seguretat MULTIPACT a l’interior, cambra d’aire deshidratada de 12 mm amb perfil separador d’alumini 
i doble segellat perimetral. 
 
El terra tècnic és un paviment elevat de taulers aglomerat d’alta densitat recobert superior i inferiorment 
amb una safata d’acer galvanitzat amb acabat sintètics. 
 
Els cels rasos són de plaques registrables de fibra mineral vista thermatex acoustics SK de 
600x1200x19mm.  
 

B 

B 
 

B 
 

B 
 

C 
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c) Instal·lacions 
 

i. Il·luminació oficines 
 
Les oficines estan equipades amb lluminàries tipus Philips TBS 330 2xTL-5 28W/840 empotrables i pels 
passadissos, recepció i lavabos lluminàries Philiphs tipus Celino adossades Ref. TCS 680 1x35 W. 
 
El nivell de lluminositat és de 500 lux per a oficines, 200 per a serveis i vestuaris i 150 per passadissos. 
  
Totes les lluminàries que es troben a 3 metres de la façana, tenen balastres electrònics regulables que 
mitjançant una lluminària màster (on hi ha fotocèl·lula) es controlen totes aquestes. 
 

ii. Instal·lacions de força 
 
A cada local hi ha instal·lat un quadre elèctric de derivació i tall, des d’on es fa la distribució de línies de 
força. 
  
Pels llocs de treball d’oficines s’instal·len caixes de mecanismes de 3 mòduls, amb 2 bases d’endoll tipus 
Shucko, 2 bases d’endoll tipus Shucko de color vermell (sistema de seguretat) i previsió per a plaques de 
4 connectors RJ-45 de cablejat estructurat. 
 
El nombre de llocs de treball vindrà determinat pel tipus de mòdul: 
 

Mòdul Llocs de treball 
Mòdul A 2 
Mòdul B 5  
Mòdul C 3 

 
Es disposa d’un grup electrògens que alimentarà el quadre General d’Emergència. Aquest està 
dimensionat per donar servei als circuits considerats prioritaris del global de la instal·lació elèctrica. 
Existeixen 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. 
 
El Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI),  garanteix una alimentació continua i estabilitzada de la 
càrrega, fins i tot en cas de fallada total d’alimentació, subministrant energia estabilitzada, sense 
interrupció, per un període de temps preestablert. El servei de SAI s’utilitza per alimentar tots aquells 
elements que necessitin, donades les seves característiques, d’ una corrent estabilitzada i amb una 
garantia de continuïtat dels treballs. 
 
Cada local disposa d’un comptabilitzador de consum de força individual. 
 

iii. Climatització 
 
La climatització dels espais es fa amb un sistema centralitzat basat en el tub verd, que proporciona 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. 
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El control de les zones de climatització es realitza amb termòstats dividits en els moduls bàsic 
anteriorment citats.  
 
Cada local disposa d’un mesurador d’energia tèrmica per la valoració del consum individual de clima.  
 

iv. Infraestructures de veu i dades. 
 
Els espais estan connectats a una xarxa única del parc, per on es distribueixen els serveis de dades i veu 
subministrats pels mateix parc. 
 
A més de la xarxa de coure, és disposa d’una xarxa única de WIFI, que permet 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 en funció dels llocs de treball, amb la quantia 
de dos punt RJ45 per cada lloc de treball. 
 

 
 
 
 
 

5.3.- Descripció dels Espais de TCM3: 

 
a) Dimensions 
 

L’espai de planta es divideix en 3 tipus de mòduls, classificats per les seves dimensions. 
 

Mòdul Dimensió 
Mòdul A 206,15 m2 
Mòdul B 203,15 m2 
Mòdul C 195,15 m2 

 
Els mòduls és poden agrupar per formar espais més grans, amb la següent distribució en planta: 
 

Mòdul Punts d’accés 
Mòdul A 4 
Mòdul B 10 
Mòdul C 6 
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v. Plantes 1 a 6 

 
 

b) Acabats 
 
Els paraments fixes de la compartimentació interior estaran formats per envans de guix laminat amb 
estructura autoportant de xapa d’acer galvanitzat del tipus Fe Po 2 G, revestiment Z-275 o més. 
 
La perfilaria de les finestres serà d’alumini extruït segons norma UNE 38.337 amb aleació 6063-T5 i 
acabada lacada segons segell de qualitat QUALICOAT amb un gruix comprés entre 60 y 120 micres en 
color RAL a definir de la sèrie “FXI” de Technal o equivalent. 
 
Aquestes finestres aniran equipades amb “Doble vidre ISOLAR GLAS, format per una lluna de control 
solar SOLARLUX NEUTRO 62, a l’exterior, i una lluna laminar de seguretat MULTIPACT a l’interior, 
cambra d’aire deshidratada de 12 mm amb perfil separador d’alumini i doble segellat perimetral. 
 
El terra tècnic serà un paviment elevat de taulers aglomerat d’alta densitat recobert superior i 
inferiorment amb una safata d’acer galvanitzat SENSE ACABATS. 
 
Els cels rasos seran de plaques registrables de fibra mineral vista thermatex acustics SK de 
600x1200x19mm.  
 

 
C 

 
A 

 B 

 
A 
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c) Instal·lacions 
 

Il·luminació oficines 
 
Per les oficines s’han previst lluminàries tipus Philips TBS 330 2xTL-5 28W/840 empotrables i pels 
passadissos, recepció i lavabos lluminàries Philiphs tipus Celino adossades Ref. TCS 680 1x35 W. 
 
El nivell de lluminositat és de 500 lux per a oficines, 200 per a serveis i vestuaris i 150 per passadissos. 
 
Totes les lluminàries que es troben a 3 metres de la façana, tindran balastres electrònics Regulables 
que es controlaran  mitjançant una lluminària màster. 
 

 
Instal·lacions de força 

 
A cada locals s’instal·larà un quadre elèctric de derivació i tall. Des de on es farà la distribució de línies 
de força. La instal·lació dels llocs de treball seran a càrrec del llogater. 
 
Es disposarà d’un grup electrògens que alimentarà el quadre General d’Emergència. Estarà dimensionat 
per donar servei als circuits considerats prioritaris del global de la instal·lació 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. 
 
El Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI), garanteix una alimentació continua i estabilitzada de la 
càrrega, fins i tot en cas de fallada total d’alimentació, subministrant energia estabilitzada, sense 
interrupció, per un període de temps preestablert. 
 
El servei de SAI s’utilitzarà per alimentar tots aquells elements que necessitin, donades les seves 
característiques, d’ una corrent estabilitzada i amb una garantia de continuïtat dels treballs. 
 
Cada local disposarà d’un comptabilitzador de consum de força individual. 
 

d) 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. 
 
Cada local disposarà d’un mesurador d’energia tèrmica pel la valoració del consum individual de clima.  
 

e) Infraestructures de veu i dades. 
 
Els espais es connectaran a la xarxa única del parc, per on es distribuiran els serveis de dades i veu 
subministrats pels mateix parc. 
 
A més de la xarxa de coure, és disposarà d’una xarxa única de WIFI, que permetrà l’accés a tots els 
serveis des de qualsevol punt del parc. 
 
Es disposarà d’un patchpanel de planta, on arribarà la xarxa i des de on el llogater haurà de fer la 
instal·lació dels punts de xarxa en els espais de treball. 
 
El paquet bàsic donarà dret  al següent nombre de punts de xarxa. 
 
Mòdul Punts d’accés 
Mòdul A 34 
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6. Durada del contracte 
 
6.1. Els contractes resultants d’aquesta adjudicació tindran una durada de 5 anys, termini a comptar des 
de la data d’entrega dels locals i formalització del corresponent contracte d’arrendament, amb una 
durada d’obligat compliment per ambdues partes del termini d’1 any. 
 
6.2 L’incompliment d’aquest termini de duració obligatòria comportarà la incautació de la fiança 
dipositada. Així mateix, durant la vigència d’aquest termini obligatori d’un any tampoc serà possible 
realitzar modificacions o ampliacions dels espais ocupats. 
 
6.3  La durada estàndard del contracte (5 anys) es podrà ampliar a 7 anys en el cas d’empreses allotjades 
a l’edifici TCM3 i que arrendin una superífice superior als 350 m2. Així mateix, aquesta duració podrà ser 
ampliada fins a 10 anys sempre que l’empresa justifiqui una inversió en els locals arrendats superior als 
60.000 euros. 
 
 
7. Empreses adjudicatàries: capacitat i prohibició per contractar   
 
7.1 Podran presentar sol·licituds d’arrendament les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, que no es trobin incurses en cap prohibició per 
contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica. 
 
7.2 En el supòsit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es podrà tenir en compte a les 
societats pertanyents al grup, a l'efecte d'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica, o de 
la corresponent classificació, si és necessari, de la persona jurídica dominant, sempre que aquesta acrediti 
que té efectivament a la seva disposició els mitjans que siguin necessaris per a l'execució dels contractes. 
 
 
III.- DE L’ADJUDICACIÓ 
 
8. Forma d’adjudicació 
 
8.1 La contractació de l’arrendament dels locals descrits en l’objecte del contracte s’adjudicarà pel 
procediment obert i varis criteris d’adjudicació.  
 
 
9. Criteris de valoració per l’adjudicació dels espais 
 
9.1 Per a l’adjudicació dels espais de lloguer objecte d’aquesta normativa s’aplicaran els següents barems de 
puntuació: 
 

Criteris  Punts 
 25 

Mòdul B 34 
Mòdul C 34 
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1. Pertànyer a un sectors prioritari per Parc Tecnocampus (TIC, Salut, Tèxtil, 
Eficiència energètica i/o enginyeries innovadores. 

La definició del sector vindrà delimitada en funció de la correspondència de la 
classificació del CNAE de l’empresa, IAE i la classificació sectorial comuna que estableix 
la comissió tècnica de l’Associació de Parcs Tecnològics d’Espanya (APTE). 
Es valorarà que l’empresa s’identifiqui amb un d’aquests sectors prioritaris, el seu pes 
en el sector o la seva capacitat de complementar aquest sector. 
 
 

2. Incorporació d’elements innovadors i millores tecnològiques en el 
desenvolupament de l’activitat central. 

Serà objecte de valoració la descripció realitzada pel licitador relativa a tecnologies i/o  
innovació aplicada per a l’èxit del model de negoci. Es valorarà que l’empresa 
incorpori en la seva activitat central un alt nivell d’innovació en els seus productes i 
serveis, que disposi de tecnologies pròpies o que tingui una trajectòria contrastable 
d’activitats de recerca en centres tecnològics o amb altres agents similars, 
especialment amb aquells de l’entorn de coneixement i innovació de l’ecosistema 
Tecnocampus.  
Es tindrà en compte principalment activitats de: 

 Investigació bàsica i desenvolupament tecnològic competitiu, amb 
indicació de patents sol·licitades, registrades o protecció de Tecnologia 
pròpia 

 Projectes de desenvolupament de nous productes i serveis o innovació en 
activitats de gestió i producció. 

 Participació en projectes regionals, nacionals o europeus de recerca i 
desenvolupament. 

 

20 

 
3. Nivell d’interacció amb els centres universitaris Tecnocampus.  

 
Es valorarà el nivell d’interacció que l’empresa licitadora té actualment amb els 
centres universitaris Tecnocampus, així com la potencialitat que pugui tenir en el 
futur: 

 Col·laboracions realitzades amb els centres universitaris Tecnocampus en 
els darrers 3 anys (projectes de fi de carrera, becaris, convenis de 
col·laboració, contractes de pràctiques, contractes de recerca, etc.) 

 Desenvolupar un projecte d’emprenedoria provinent dels cenres 
universitaris Tecnocampus o de la incubadora de Tecnocampus. 

 Generar continguts de valor vinculats al coneixement de les escoles 
universitàries Tecnocampus.  

 
 

20 

 
4. Impacte de l’activitat sobre el territori. 

 
En funció dels espais a ocupar segons metratge, es valoraran els següents aspectes:  
 

Subcriteri Punts 
2.1. Nombre de treballadors en plantilla. [10] 

20 
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Fins a 5 treballadors  (3 punts) 
Entre 5-10 treballadors (5 punts) 
Entre 10-20 treballadors (8 punts)  
Més de 20 treballadors (10 punts) 
2.2. Previsió de l’evolució de la plantilla en els propers 3 anys. [5] 
2.3. Percentatge de titulats universitaris en plantilla. [5] 
2.4. Visió global de negoci, orientació i penetració del projecte en el 

mercat internacional, i incorporació a la cadena de proveïdors local 
[5] 

 

 
5. Millores: Serà objecte de valoració:  
 

 Projectes que incorporen aspectes d’RSO (Responsabilitat Social de les 
Organitzacions) dins les seves companyies, en els aspectes econòmic, social i 
medioambiental.  

 Haver rebut el reconeixement com spin-off d’una universitat catalana. 
 Provenir d’un altre Parc Empresarial.  
 Estar constituïda per investigadors d’algun dels Centres Universitaris 

Tecnocampus de la seva activitat investigadora i realitzar una activitat 
empresarial que se sustenti en solucions tecnològiques pròpies. 

 Implicació en els Consells de Grau dels Centres Universitaris Tecnocampus. 
 Tenir origen en un projecte final de carrera. 
 La vinculació i/o implicació amb entitats de la ciutat 

 

15 

Total 100 
 
 
10.  Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
 
En cas d’igualtat de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius 
d’adjudicació, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar els següents criteris de 
preferència: 
 

1r)  A favor de les proposicions presentades per empreses que en el moment de presentació de 
l’oferta tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb discapacitats superior al 2% 
i en funció del percentatge. 

2n)  A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa. 
3r)  En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es decidirà 

l’adjudicació, entre elles, per sorteig. 
 
 
11. Presentació de proposicions 
 
9.1. Les empreses que desitgin sol·licitar un dels espais disponibles a l’edifici TCM2 hauran de presentar 
les seves proposicions a l’Oficina de Mataró Empresa de Parc Tecnocampus (Edifici TCM2, Av. Ernest Lluch, 
32, Planta Baixa) durant l’horari d’oficina (de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h a 18h de la tarda). 
 
9.2 El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats a partir de la publicació 
d’aquesta normativa al Perfil del contractant de Parc Tecnocampus. 
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9.3 Es podran presentar les proposicions a les oficines de Correus, dintre del termini i horari abans 
esmentat, si bé caldrà comunicar aquest particular a Parc TCM mitjançant correu electrònic a l’adreça 
licitacions@tecnocampus.cat, el mateix dia de la seva presentació. Sense la concurrència d’ambdós 
requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per Parc TCM amb posterioritat al termini assenyalat 
anteriorment.  
 
En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de proposicions no 
hagués arribat la proposició enviada per correu a Parc TCM, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
9.4 La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l’acceptació incondicionada de les 
clàusules d’aquesta normativa, de les condicions del contracte que s’adjunta com a annex número II  i la 
declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb 
l’administració. 
 
9.5 Les proposicions es presentaran en dos sobres tancats, identificats en el seu exterior amb la indicació 
de la licitació a la qual concorrin i el número d’expedient i signats per la persona licitadora o la persona 
que la representi, amb indicació del nom i cognoms o raó social de l'empresa.  
 
A l'interior dels sobres es farà constar en una fulla independent el seu contingut, que ha d'estar enumerat 
numèricament. Solament serà admesa una proposta per licitador/a. Una vegada presentada la proposició, 
aquesta no podrà ser retirada sota cap pretext.  
 
SOBRE NÚM. 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
A l’exterior del sobre hi ha de figurar la menció: 
 
 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ADJUDICACIÓ DELS ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL 
DELS EDIFICIS TCM2 I TCM3 DE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ  
EXP. NÚM.  10/2016 
LOT/LOTS ............ 
 
PRESENTADA PER: 
Nom i cognom o raó social licitador/a:  
NIF/CIF: 
Adreça: 
Telèfon: 
Correu electrònic: 
Persona de contacte: 
Data i signatura: 
 
En aquest sobre s’inclourà la documentació següent: 
 
OPCIÓ 1. Per les empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
a) Documents que acreditin la personalitat del licitador: 
 

- Si és persona física: fotocòpia del DNI.  
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- Si és persona jurídica: CIF i escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries 
posteriors, degudament inscrites en el Registre Mercantil o registre oficial que correspongui. 
Quan aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà 
l’escriptura o document de constitució, de modificació dels estatuts o acta fundacional, en que 
constin les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre 
oficial corresponent. 

- Documents acreditatius de la representació. Quan la proposició no aparegui signada per les 
persones licitadores s’haurà d’incloure còpia autèntica de l’escriptura pública de poder atorgat a 
favor de la persona o persones que subscriguin la proposició, inscrita en el Registre Mercantil o 
en el registre oficial corresponent, juntament amb una còpia autèntica del Document Nacional 
d’Identitat del o els apoderats. 

- La capacitat d’obrar de les persones empresàries no espanyoles que siguin nacionals d’Estats 
membres de la Unió Europea s’acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d’acord 
amb la legislació de l’Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració 
jurada o un certificat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les 
disposicions comunitàries d’aplicació. 

- La resta de persones empresàries estrangeres hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb 
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de l’Oficina 
Consular en quin àmbit territorial es trobi situat el domicili de l’empresa. 

 
b) Declaracions: 
 

- Declaració responsable, seguint el model Annex núm. III, efectuada per la persona física o el legal 
representant si es tracta de persona jurídica, de no trobar-se incurs en causa de prohibició o 
incompatibilitat de contractar amb una administració pública, conforme al previst a l’article 49 de 
la Llei de contractes del sector públic, que inclourà la manifestació d’estar al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, essent que per al cas de que 
resultés proposada com a adjudicatària de la contractació caldrà l’aportació, abans de 
l’adjudicació definitiva, dels corresponents certificats positius per manca de deutes emesos per la 
Seguretat Socials i l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

- Altres declaracions: en el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els termes 
de la clàusula desena de la present normativa, el licitador haurà de presentar declaració 
consignant-los. 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini 
de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 TRLCSP. 

 
Els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la 
documentació exigida quan els hi sigui requerida. 
 
c) Acreditació de la solvència.  
 

Solvència econòmica i financera:  Declaració apropiada d’entitat financera relativa a la 
seva solvència econòmica, expedida amb una data com 
a màxim de 15 dies abans de la data d’entrega de tota la 
documentació. 



 

 
NORMATIVA PER A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DE L’ARRENDAMENT 
DELS ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL DELS EDIFICIS TCM2 I TCM3 DE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ   
 

19

Solvència professional o tècnica: Es requereix que les empreses que participin a la present 
licitació acreditin la seva dedicació a l’àmbit de les TIC  
i/o que la seva activitat econòmica impliqui innovació 
mitjançant full explicatiu sobre l’activitat desenvolupada 
per la mateixa i/o el seu objecte social, fundacional, 
associatiu.   

 
d) Justificant de trobar-se al corrent del pagament de l’IAE. 

 
e) Declaració del grup empresarial al què pertanyen les empreses, si n’hagués, amb indicació de les 
empreses que el componen. 
 
f) Només per a empreses estrangeres. Declaració signada pel legal representant, de submissió a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera 
directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitador. 
 
OPCIÓ 2. Per les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Documentació abreujada. Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat Registre podran substituir tota la documentació indicada en els apartats anteriors, excepte 
els relatius a la documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres, lliurant el certificat 
vigent acreditatiu d’aquella inscripció i les dades necessàries per la seva consulta i obtenció d’ofici, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 146 del TRLCSP. 
 

1. Declaració responsable en que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el certificat no 
han experimentat variació, d’acord amb el model inclòs en l’Annex IV d’aquest Plec. 

2. Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar, segons model facilitat a 
l’Annex III. 

 
SOBRE NÚM. 2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
A l’exterior del sobre hi ha de figurar la menció: 
 
 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A L’ADJUDICACIÓ DELS ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL DELS 
EDIFICIS TCM2 I TCM3 DE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ  
 
EXP. NÚM.  10/2016 
LOT/LOTS ............ 
 
PRESENTADA PER: 
Nom i cognom o raó social licitador/a:  
NIF/CIF: 
Data i signatura: 
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En aquest sobre caldrà incloure tota la documentació tècnica que el licitador consideri necessària per tal de 
poder ponderar els criteris d’adjudicació que depenen de judici de valor assenyalats a la clàusula 9 
d’aquesta normativa. Com a mínim inclourà els següents documents:  
 
a) Índex del contingut del sobre.  
b) Memòria de  l’activitat de l’empresa, segons el model inclòs a l’Annex V, fent esment als punts que es 

referencien a la clàusula novena del present plec. 
 
12. Documents i dades de les empreses licitadores de caràcter confidencial.  
 
12.1 Els documents i dades presentades per les empreses licitadores es consideraran d’ús confidencial 
quan la seva difusió a tercers pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la lleial 
competència entre les empreses del sector o bé estiguin compreses en les prohibicions establertes en la 
Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.  
 
12.2 Les empreses licitadores hauran d’indicar, mitjançant una declaració complementària, quins 
documents i dades presentades són, al seu judici, susceptibles de ser considerats confidencials.  

 
 
13. Desenvolupament del procediment 
 
13.1. Amb anterioritat a la celebració de l'acte d'obertura de proposicions, la Mesa de Contractació examinarà 
i qualificarà, prèviament, la documentació administrativa continguda en el sobre núm. 1, presentada en 
temps i forma. Si s’observen defectes o omissions esmenables, atorgarà un termini no superior a tres (3) dies 
hàbils per a esmenar-los. Així mateix, la Mesa de contractació podrà recaptar dels empresaris/àries els 
aclariments sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació d’altres 
complementaris, que hauran de presentar-se en el mateix termini anteriorment indicat. 
 
Els defectes o les omissions es comunicaran mitjançant correu electrònic als interessats als efectes de la 
seva esmena o per a la presentació d’altres documents complementaris aclaridors dels ja presentats. La 
manca d’esmena dels defectes o omissions en el termini establert serà causa d’exclusió de la licitació. 
 
13.2 Un cop qualificada la documentació acreditativa de l’aptitud per a contractar i, en el seu cas, 
esmenats els defectes o omissions, es pronunciarà de forma expressa sobre els licitadors admesos a la 
licitació, els rebutjats i les causes del rebuig.  
 
13.3 La Mesa de contractació procedirà a l’obertura del sobre núm. 2, valorarà les ofertes rebudes segons 
els criteris de valoració i classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i farà la proposta 
d'adjudicació a l'òrgan de contractació.  
 
13.5 La Mesa de contractació estarà constituïda per les persones següents:  

 
Presidència: President de Parc TCM o persona en qui delegui. 
 
Vocals:  Director general de Parc TCM o persona en qui delegui. 
   Directora del Servei d’Empresa, o persona en qui delegui. 
   Coordinador del Parc empresarial, o persona en qui delegui. 

Cap de Secretaria General de Parc TecnoCampus, o persona en qui delegui. 
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Secretari/ària:    El/la Secretari/ària Parc TCM, o persona en qui delegui 
 
14. Adjudicació 
 
14.1. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte mitjançant resolució motivada que notificarà a 
tots els licitadors i es publicarà al Perfil de Contractant del Parc TCM. El termini màxim per efectuar 
l’adjudicació és de dos mesos a comptar de l’obertura de les proposicions.  
 
14.2. Dins del termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació en el Perfil de 
Contractant la proposta d’adjudicació, els adjudicataris hauran de presentar la documentació següent: 

 
a) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les 

obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària. 
 

b) Documentació acreditativa d’haver constituit la fiança del contracte. 
 
14.3. En el supòsit que no s’aporti aquesta documentació, es deixarà sense efecte aquesta proposta 
d’adjudicació i procedirà a adjudicar el contracte al següent licitador, d’acord amb els criteris d’adjudicació 
i comptant amb el vist-i-plau del nou adjudicatari. 
 
 
15. Llista de reserva 
 
15.1. Es crearà una llista de reserva que inclourà tots aquells licitadors que s’hagin presentat a la licitació, 
que no hagin quedat exclosos de la licitació i que no resultin adjudicataris, respectant l’ordre que resulti 
de la ponderació de la seva oferta segons els criteris de valoració establerts a la clàusula novena del 
present plec.  
 
15.2. En aquest sentit, en el cas que algun dels locals objecte de la present licitació hagi estat declarat 
desert o quedi lliure per la resolució d’algun dels contractes d’arrendament per qualsevol causa, es 
comunicarà a l’empresa o persona que hi consti a la llista de reserva, respectant sempre l’ordre abans 
esmentat, per si fos del seu interès procedir al seu arrendament.  
 
15.3. Si en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació, l’empresa o persona 
de la llista de reserva no manifestés el seu interès en formalitzar el contracte d’arrendament, 
automàticament s’entendrà resolt el seu dret a optar a l’arrendament i automàticament es realitzarà la 
comunicació al següent interessat que consti a la llista de reserva.  
 
15.4 En aquesta llista de reserva també es podran incloure aquelles empreses que compleixin tots els 
requisits per participar en aquesta licitació i que hagin presentat la seva sol·licitud amb posterioritat a 
l’adjudicació de l’arrendament dels mòduls de lloguer. En aquests casos, serà facultat de la Directora del 
Servei d’Empresa i del Coordinador del Parc empresarial examinar la documentació acreditativa 
presentada i emetre, si escau, informe positiu. Aquest informe serà elevat a la Direcció General, per tal 
que resolgui, si així estima convenient el seu atorgament. 
 
 
IV.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
16. Formalització del contracte 
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16.1.- El contracte es formalitzarà en document privat dins del termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació a l’arrendatari de la disponibilitat del local adjudicat. L’adjudicatari podrà sol·licitar que 
el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent al seu càrrec les corresponents despeses.  
 
 
17. Dades de caràcter personal 
  
17.1 Les dades de caràcter personal de les persones licitadores o dels seus treballadors/res que, amb 
motiu d'aquesta contractació, obrin en poder de Parc TCM, seran tractades de conformitat amb l'establert 
a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 
17.2 Parc TCM es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter 
personal i al seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, 
pèrdua, manipulació o accés no autoritzat, tractament o accés no autoritzat, en funció en tot moment de 
l’estat de la tecnologia.  
 
17.3 Els titulars de les dades tindran la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició mitjançant petició escrita adreçada al Parc TCM, avinguda Ernest Lluch 32, edifici TCM1, 08302 
Mataró. 
 
18. Condicions de l’adjudicació 
 
18.1. 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. 
 
18.2. Aniran a càrrec de l’adjudicatari l’Impost Municipal de Béns Immobles i tots els altres impostos o 
taxes municipals que puguin gravar les entitats objecte d’arrendament.  
 
18.3. Les despeses comunitàries per l’adequat sosteniment de l’immoble (conservació, manteniment, 
neteja dels espais comuns, reparació i manteniment dels serveis comunitaris, consums dels espais comuns 
i ús de les sales de reunions) s’integren dins la quota de lloguer. 
 
18.4 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.  
 
18.5. El local haurà de destinar-se per cada arrendatari 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.  
 
18.6. L’arrendatari, un cop finalitzat el contracte d’arrendament per qualsevol causa, no tindrà dret a cap 
indemnització per les obres i/o instal·lacions que hagi pogut realitzar en el local.  
 
18.7. Els adjudicataris hauran de manifestar el seu compromís per permetre que Parc TCM faci publicitat 
de la seva instal·lació en el parc i inclogui informació bàsica no confidencial sobre les empreses en la 
informació publicitària institucional del Parc Tecnocampus Mataró. 
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V.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
18. Execució del contracte 
 
18.1 El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les clàusules i condicions establertes en aquest 
document, en les clàusules del contracte adjuntades com a annex número II i amb total sotmetiment a 
les disposicions vigents en matèria d’arrendaments urbans.  
 
18.2 Parc Tecnocampus, per mitjà del tècnic anomenat a l’efecte, efectuarà la inspecció, comprovació i 
vigilància per a la realització correcta del servei contractat i podrà dictar les instruccions oportunes per al 
correcte compliment del contracte 
 
19. Principis ètics i regles de conducta 
 
19.1 Els licitadors i contractistes s’obliguen a adoptar una conducta èticament exemplar i actuaran per 
evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i hauran d’adequar la seva activitat a l’efecte, 
assumint particularment les obligacions recollides a l’Annex VI. 
 
 
VI.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
20.  Compliment del contracte  
 
20.1. Sens perjudici que les qüestions relatives a la resolució anticipada del contracte, cessió i suspensió  
que no estiguin regulades en el present plec o en el Contracte, es regiran per les normes de dret privat 
que en cada cas siguin d’aplicació, 
 
 
VII.- DISPOSICIONS FINALS 
 
21. Jurisdicció competent 
 
21.1 Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interposició o execució del present contracte, 
les parts se sotmetran a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb 
renúncia a qualsevol un altre que pogués correspondre-li.  
 
 


