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NORMATIVA PER A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I VARIS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ,  DE L’ARRENDAMENT D’UN LOCAL COMERCIAL A L’EDIFICI TCM6  
 
EXPEDIENT NÚMERO 106/2017 
 
I.- ANTECEDENTS 
 
En concordança amb les seves finalitats estatutàries, la Fundació Tecnocampus amplia els seus 
espais per fer extensiu el model de Parc a altres ubicacions i desenvolupar el concepte de districte 
de la Innovació i el coneixement. S’estableixen com a criteris estratègics l’impuls de la indústria 4.0, 
la digitalització de la indústria, o activitats complementàries a les que es desenvolupen en el Parc 
Tecnocampus. 
 
En aquest sentit, es crea un espai comercial nou per acollir activitats orientades a visualitzar i definir 
productes i serveis que apliquin les TIC en els seus processos; i que a la vegada afavoreixin també 
una col·laboració entre la universitat i l’empresa. 
  
El projecte habilita un espai de 302.25m2 a arrendar en l’edifici TCM6 Tecnocampus Salut, adjacent a 
l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus consistent en un espai comercial únic i diàfan, 
en planta baixa.  
 
 
II.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.- Objecte 
 
És objecte d’aquesta normativa regular les condicions d’adjudicació de l’espai disponible a l’Edifici 
TCM6, de 302.25 m2, corresponent al local comercial 0.5, situat a la planta baixa de l’edifici a 
Mataró , Illa III. 1-3, sector “El rengle”. El local forma xamfrà amb la Carretera NII i el passatge Adolf 
Comerón, amb entrades pel front de la NII.  
 
En el plec de prescripcions tècniques s’hi annexa el plànol dels espais amb el detall de les superfícies i 
localització.  
 
La finalitat que la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme pretén aconseguir mitjançant el lloguer 
de l’espai anteriorment descrit és fomentar el desenvolupament industrial i la innovació. En 
aquesta línia, es prioritza i es fomenta l’establiment d’empreses o altres entitats que aportin un 
valor formatiu afegit relacionat amb el desenvolupament industrial i la innovació.  
 
L’adjudicació s’instrumentarà seguint els principis de publicitat, concurrència i transparència.  
 
 
2. Normes reguladores 
 
El règim jurídic que s’aplicarà respecte al contracte d’arrendament del local és la Llei 29/1994 de 24 de 
desembre, d’arrendaments urbans (LAU). La preparació i adjudicació del contracte es regirà per la 
present normativa. 
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Per aquest local, seran d’aplicació les normes de règim intern dels locals comercials del Parc 
Tecnocampus aprovada pel Consell d’Administració del Parc TCM en sessió celebrada el 12 de juliol de 
2010. 
 
3. Preu dels espais objecte d’adjudicació 
 
3.1. El preu de l’adjudicació pel local comercial 0.5 és de 8,10€ /m2/mes, el que equival a una renda 
mensual de 2.448,23€. 
 
3.2. Els preus s’estableixen com a fixes.  
 
4. Serveis inclosos en els preus establerts 
 
4.1 El pagament del preu establert per part de l’adjudicatari li donarà el dret d’ús pacífic de la 
possessió del/s local/s adjudicat/s, així com, de gaudir dels serveis que s’indica al plec de 
prescripcions tècniques. 
 
5. Dades tècniques d’entrega del local 
 
5.1 El local s’entregarà amb les característiques tècniques (dimensions, acabats i instal·lacions) 
detallades en el plec de prescripcions tècniques 
 
6. Durada del contracte/ conveni 
 
Pel que fa als espais destinats a l’arrendament, els contractes resultants d’aquesta adjudicació 
tindran una durada de 7 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 
parts del termini d’1 any. 
 
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. 
 
7. Empreses adjudicatàries: capacitat i prohibició per contractar   
 
7.1 Podran presentar sol·licituds de participació en el programa 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. 
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III.- DE L’ADJUDICACIÓ 
 
8. Forma d’adjudicació 
 
8.1 L’adjudicació dels espais descrits en aquesta normativa s’efectuarà pel procediment definit en 
les següents clàusules i segons varis criteris d’adjudicació.  
 
 
9. Criteris de valoració per l’adjudicació dels espais 
 
9.1 Per a l’adjudicació dels espais d’arrendament objecte d’aquesta normativa s’aplicaran els següents 
barems de puntuació: 
 

Criteris  Punts 
màxims 

 
1. Pertànyer a un sector 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. 
 

25 

 
2. Que estigui previst desenvolupar activitats orientades a visualitzar i definir 

productes i serveis que apliquin les TIC en les seus processos; que afavoreixin 
també una col·laboració entre la universitat i l’empresa; i/o que suposi una 
activitat que complementi les activitats empresarials que es desenvolupen al Parc.  

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 tingui en 
consideració l’espai per visualitzar aquesta col·laboració i complementarietat de la seva 
activitat tenint en compte:  

 L’activitat formativa com a complement a la realitzada per alguna de les escoles 
de Grau Superior de la Fundació Tecnocampus. 

 La visualització de l’espai , per exemple, com a showroom de productes i 
serveis vinculats a activitats que es desenvolupen al parc. 

 Que sigui empresa ja allotjada al Parc i faci ampliació de l’espai actual o 
necessiti moure la totalitat de l’empresa al nou espai. 

25 

 
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.) 

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

 

20 

 
4. Impacte de l’activitat de l’empresa sobre el territori. 

 
20 
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Es valoraran els següents aspectes relacionats amb  l’empresa que ha d’ocupar l’espai 
licitat, i amb un màxim de 20 punts, amb els següents subcriteris:  
 

Subcriteri Punts 
2.1. Nombre de treballadors en plantilla. 
Fins a 5 treballadors  (3 punts) 
Entre 5-10 treballadors (5 punts) 
Entre 10-20 treballadors (8 punts)  
Més de 20 treballadors (10 punts) 

[10] 

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. 
[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 medi 
ambiental.  

 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. 
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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)  En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar el criteri precedent, es decidirà 
l’adjudicació, entre elles, per sorteig. 

 
 
11. Presentació de proposicions 
 
11.1. Les empreses que desitgin sol·licitar un dels espais disponibles a l’edifici TCM6 hauran de 
presentar les seves proposicions a la recepció de l’Edifici TCM1, Av. Ernest Lluch, 32, Planta Baixa, 
durant l’horari d’oficina (de dilluns a dijous de 9h a 14h i de 16h a 18h i divendres de 9h a 14h). 
 
11.2 El termini de presentació de sol·licituds serà fins al proper 15 de juny de 2018. 
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11.3 Es podran presentar les proposicions a les oficines de Correus, dintre del termini i horari abans 
esmentat, si bé caldrà comunicar aquest particular a la Fundació TecnoCampus 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 la Fundació 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 la Fundació TecnoCampus, 
aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
11.4 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 I, la normativa de règim intern dels espais i la declaració responsable que reuneix totes i 
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb la Fundació Tecnocampus. 
 
11.5 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 DE L’ESPAI COMERCIAL LOCAL 0.5 DE 
L’EDIFICI TCM6   
EXP. NÚM.  106/2017 
 
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: 
 
a) Declaració responsable substitutiva dels requisits de personalitat, capacitat, representació i 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional sol·licitades en el present procediment 
d’adjudicació, d’acord amb el model adjunt Annex II. 
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Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat 
Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de les empreses 
d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la solvència econòmica, 
financera, tècnica o professional.  
La classificació de les unions temporals d’empreses serà la resultant de l’acumulació de les 
classificacions de les empreses agrupades.  
 
b) Les empreses inscrites al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya, en endavant RELI, o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat, 
en endavant ROLECE, no hauran d’aportar la declaració substitutiva dels requisits de personalitat i 
capacitat si consten als corresponents registres. Mitjançant escrit que inclourà dins del sobre de 
documentació administrativa general, les empreses comunicaran la circumstància que estan 
inscrites al RELI o al ROLECE. En aquest cas podran aportar el certificat d’inscripció acompanyat de 
la següent documentació: 
 

1. Declaració responsable en que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
certificat no han experimentat variació (Annex III). 

 
L’acreditació de la possessió i validesa dels requisits a què es refereix la declaració responsable 
substitutiva, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per 
haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.  
 
En tot cas l’òrgan de contractació, per tal de garantir el bon fi del procediment, pot sol·licitar, en 
qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que els licitadors aportin la 
documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del 
contracte. 
 
c) En el cas que diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal, aportaran a més un 
document, que podrà ser privat, pel qual, en cas de resultar adjudicataris, es comprometen a 
constituir-la. Aquest document haurà d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses 
i en ell s’expressarà la persona a qui designen representant de la UTE davant l’Administració per a 
tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que a cadascun d’ells correspongui en 
la UTE. 
 
d) 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. 
 
SOBRE NÚM. 2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
A l’exterior del sobre hi ha de figurar la menció: 
 
 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ESPAI COMERCIAL LOCAL 0.5 DE L’EDIFICI 
TCM6   
EXP. NÚM.  106/2017 
 
PRESENTADA PER: 
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Nom i cognom o raó social licitador/a:  
NIF/CIF: 
Data i signatura: 
 
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 fent esment als punts que es referencien a la clàusula 

novena de la present normativa. 
 
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 normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal.  
 
12.2 Les empreses licitadores hauran d’indicar, mitjançant el model de declaració complementària 
que es troba a l’Annex IV, quins documents i dades presentades són, al seu judici, susceptibles de 
ser considerats confidencials.  

 
 
13. Desenvolupament del procediment 
 
13.1. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa es reunirà per analitzar la capacitat i 
solvència de les empreses licitadores i l’informe tècnic relatiu a les propostes valorables mitjançant 
un judici de valor (sobres 1 i 2). Alhora, ha de proposar l’admissió o inadmissió de les empreses 
licitadores, així com la puntuació de les proposicions valorables mitjançant un judici de valor.  
 
13.2 En cas que es detectin defectes o omissions esmenables en la presentació dels documents es 
podrà atorgar als licitadors afectats un termini no superior a dos dies hàbils per esmenar-los. 
Aquesta comunicació es farà a l’adreça electrònica que els licitadors hagin indicat. Així mateix, 
podrà requerir la presentació en el termini de cinc dies naturals de documentació complementària 
o aclariments sobre la presentada. 
 
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/a de la Fundació TecnoCampus o persona en qui delegui. 
 
Vocals:  Directora del Servei d’Empresa 
   Directora de Secretaria General i Recursos Humans 
   Coordinador del Parc empresarial 
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Secretari/ària:    Cap de Secretaria General de la Fundació TecnoCampus. 

 
14. Adjudicació 
 
14.1. El resultat de l’adjudicació consistirà en una llista prioritzada de les ofertes en funció de la 
puntuació atorgada a cada oferta presentada.  
 
14.2. L’òrgan de contractació adjudicarà els espais mitjançant resolució motivada que notificarà a 
tots els licitadors i es publicarà al Perfil de Contractant de la Fundació TecnoCampus. El termini 
màxim per efectuar l’adjudicació és d’un mes a comptar de l’obertura de les proposicions.  
 
14.3. Dins del termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació en el Perfil de 
Contractant la proposta d’adjudicació, els licitadors proposats com a adjudicataris que hagin 
presentat la declaració responsable substitutiva de l’Annex II, hauran de presentar la documentació 
relacionada en la declaració tenint en compte el següent:  
 

a) En cas que el licitador sigui una persona jurídica, escriptura de constitució i/o modificació 
inscrita al Registre Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació 
mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà 
mitjançant l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatut o acta 
fundacional en el que constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, 
en el seu cas, en el corresponent registre oficial. També caldrà adjuntar el NIF de l’entitat.  

 
b) En el cas que el licitador sigui una persona física, Document Nacional d'Identitat i NIF, i 

acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el què opera en el tràfic mercantil.  
 
c) En el cas que la persona que signa l'oferta representi una empresa o una persona individual, 

Document Nacional d’Identitat, NIE o passaport i original o còpia de l'escriptura que acrediti 
la representació.  

 
d) Documentació justificativa conforme es troba al corrent del compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb els articles 13,14 i 15 RGLCAP:  
 

 Certificat positiu de l'òrgan competent acreditant que l'empresa es troba al 
corrent d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa 
tributària amb l'Estat  

 Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions de l'empresa amb la Seguretat 
Social.  

 Impost d’Activitats Econòmiques: a l’efecte que l’empresa acrediti que es troba 
al corrent del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), cal que 
aporti la documentació següent:  

o Si l’empresa és subjecte passiu de l’impost sobre activitats 
econòmiques i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el 
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, 
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acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de 
baixa en la matrícula de l’impost.  

o Si l’empresa es troba en algun supòsit d’exempció recollit al Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració 
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el 
document de declaració en el cens d’obligats tributaris.  

 
14.3 Els sol·licitants que hagin presentat la declaració responsable substitutiva de l’Annex III que 
estiguin degudament inscrits en el RELI o ROLECE hauran de presentar dins el termini de 10 dies 
hàbils la documentació relacionada en la declaració tenint en compte el següent:  
 

a) En el supòsit que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut, a 
tributar o bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la 
legislació vigent aplicable, aquesta circumstància es farà constar mitjançant declaració 
responsable, especificant el supòsit legal d’exempció que hi concorre.  
 

b) En cas d’empreses inscrites al RELI o el ROLECE s’haurà de presentar els documents que no 
siguin vigents o els que no hi constin.  

 
c) Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta hauran de presentar l’escriptura 

pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament del 
representant o de l’apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i 
complir les obligacions que es deriven del contracte fins a la seva extinció.  

 
14.4. En el supòsit que no s’aporti aquesta documentació, es deixarà sense efecte aquesta 
proposta d’adjudicació i procedirà a adjudicar l’espai al següent sol·licitant segons ordre de 
prelació, d’acord amb els criteris d’adjudicació. 
 
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 de la present normativa.  
 
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 
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posterioritat a l’adjudicació dels espais. 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 O CONVENI 
 
16. Formalització del contracte o conveni 
 
16.1.- El contracte es formalitzarà en document privat dins del termini de quinze dies 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 Fundació TecncoCampus, seran tractades de 
conformitat amb l'establert a la normativa vigent de protecció de dades personals. 
 
17.2 La Fundació TecnoCampus 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.  
 
 
V.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE O CONVENI 
 
18. Execució del contracte o conveni 
 
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 I. 
 
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 V. 
 
 
VI.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE O CONVENI 
 
20.  Compliment del contracte o  conveni 
 
20.1 Sens perjudici que les qüestions relatives a la resolució anticipada del contracte, cessió i 
suspensió  que no estiguin regulades en la present normativa o en el contracte o conveni, es regiran 
per les normes de dret privat que en cada cas siguin d’aplicació, 
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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 de la ciutat de Mataró, amb 
renúncia a qualsevol un altre que pogués correspondre-li.  
 
 
 
ÍNDEX D’ANNEXOS: 
 

 Annex I. Model de contracte 
 Annex II. Declaració responsable 
 Annex III. Declaració de vigència de dades del registre electrònic d’empreses licitadores 
 Annex IV. Declaració de confidencialitat de dades i documents 
 Annex V. Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han 

d’adequar la seva activitat 
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ANNEX I 
 

MODEL DE CONTRACTE D’ARRENDAMENT 
 

CONTRACTE ENTRE FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME I [...] PER L’ARRENDAMENT 
D’UN LOCAL COMERCIAL A L’EDIFICI TCM6 
 
Mataró, [...] de [...] de 2018 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, [...], (en endavant l’ARRENDADOR), amb DNI núm., [...] amb domicili a efectes de 
notificacions a la ciutat de Mataró, al carrer Ernest Lluch, 32.  
 
I de l’altra part, , (en endavant, l’ARRENDATÀRIA), amb DNI núm. [...], amb domicili a efectes de 
notificacions a  [...] (08[...]), al carrer [...], núm. [...]. 

 
INTERVENEN 

 
El primer en nom i representació de la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME (en 
endavant, ‘Fundació TCM’), amb el mateix domicili del seu representant, proveïda amb CIF 
G62034111, la qual va ser constituïda per carta fundacional atorgada davant el notari de Mataró, 
Sr. Claudio Reig Verdú, el 20 de juliol de 1999, sota el núm. 933, del seu protocol, causant la inscripció 
1.354 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya; actuant en virtut del seu 
nomenament per acord del Patronat de data 2 de maig de 2012 i dels poders que li són atorgats per 
escriptura pública de delegació de funcions i apoderament atorgada de data 21 de novembre de 2017, 
davant el notari de Barcelona, Sr. Jesús Benavides Lima, sota el núm. 6.785 del seu protocol (en 
endavant, ‘ARRENDADORA’). 
 
El segon en nom i representació de [...]., amb el mateix domicili que el seu representant i  proveïda 
de NIF [...], la qual va ser constituïda mitjançant escriptura pública atorgada pel Notari de [...], en 
data [...], sota el número [...] del seu protocol i inscrita al registre mercantil de [...] al Tom [...], Foli 
[...], Full [...], Inscripció [...]. El compareixent actua en la seva condició d’administrador únic en virtut 
dels poders notarials atorgats en l’escriptura de constitució esmentada. 
 
Ambdues parts, en la qualitat en què actuen, es reconeixen recíprocament capacitat d’obrar 
necessària per atorgar el present document i a tal efecte, 
 
 

EXPOSEN 
 
I.- Que la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme té arrendada una part del local 0.5 de l’edifici 
d’El Rengle, amb una superfície de 302,25 m2, per tal de destinar-lo a un espai de local comercial, 
d’allotjament empresarial al Parc, per acollir activitats singulars innovadores. 
 
II.- Que la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme ha aprovat una normativa que regeix 
l’adjudicació d’aquest espai i les condicions que regulen el seu accés. 
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IV.- Que l’empresa [...] està interessada en instal·lar-se en el local comercial de TCM6,  havent 
presentat la documentació administrativa requerida per la Fundació TecnoCampus. 
 
V.- Que, en virtut de tot allò exposat, les parts compareixents subscriuen el present contracte 
d’arrendament de local de negoci, en base a les següents 

 
 

CLÀUSULES 
Primera.- Objecte.  
 
El present contracte té per objecte l’arrendament del local comercial 0.5 ubicat a la planta baixa de 
l’edifici TCM6 a Mataró , Illa III. 1-3, sector “El rengle”, que consta de 302,25 m2. 
 
Mitjançant aquest acte, l’arrendatària manifesta conèixer i acceptar l’estat de conservació i 
manteniment dels locals i es compromet a complir amb el contracte amb estricta subjecció al plec de 
prescripcions tècniques, a la normativa que regeix l’adjudicació de l’arrendament de local comercial a 
l’edifici TCM6, documents contractuals que s'adjunten i es deixa constància signant la conformitat en 
cadascun d'ells. 
 
Segona.- Destinació. 
 
L’arrendatària destinarà el local arrendat a l’activitat de [...] d’acord amb l’oferta presentada, 
quedant expressament prohibida la realització de qualsevol altra activitat diferent a la indicada 
durant la vigència d’aquest contracte d’arrendament.  
 
En aquest sentit, l’arrendatària s’obliga a instal·lar la seva activitat en el local que resulti adjudicat 
en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de signatura d’aquest document. 
 
Tercera.- Durada.  
 
La durada del contracte és de set (7) anys comptadors des del (...), establint una durada mínima 
obligatòria de 1 any. L’incompliment d’aquest termini obligatori comportarà la incautació de la 
fiança. 
 
Les parts compareixents manifesten que, l’arrendadora ha fet entrega a l’arrendatària, de les claus 
i la possessió dels locals objecte d’arrendament, mitjançant un acte anterior. 
 
Quarta.- Renda. 
 
La part arrendatària s’obliga a satisfer, com a contraprestació del dret d’ús dels locals, una renda 
mensual de 2.448,23€ més el corresponent IVA.   
 
La part arrendatària abonarà el preu de la renda per avançat, l’1 al 5 de cada mes, mitjançant 
domiciliació bancària al compte número [...] titularitat de l’arrendatari. En cas de canvi del compte 
de domiciliació, l’arrendatari s’obliga a notificar a l’arrendadora, amb una antelació mínima de 15 
dies, el canvi de compte corrent i facilitant el nou número, establint subsidiàriament i en darrer lloc 
el domicili social de l’arrendadora, quin domicili consta a l’encapçalament, per a efectuar el 
pagament de la renda.  
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Qualsevol rebut que sigui retornat per l’entitat bancària on l’arrendatari hagi domiciliat el 
pagament, tindrà un recàrrec sobre l’import a liquidar del primer paràgraf d’aquest pacte en 
concepte de despeses bancàries de devolució i posterior tramitació que generi, excepte per aquelles 
causes que siguin imputables a l’arrendadora en la tramitació de l’indicat rebut.  
 
Cinquena.- Actualització de la renda.  
 
La renda s’actualitzarà en funció de la variació percentual que experimenti l’índex de Preus al 
Consum en els dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització. La primera 
revisió es realitzarà al mes de Gener de 2020, aplicant l’índex experimentat durant els dotze mesos 
immediatament anteriors. Les successives actualitzacions es faran cada 1 de gener.  
 
La renda actualitzada serà exigible a partir del mes següent a aquell en què l’arrendadora notifiqui 
a l’arrendatari per escrit aquest increment i on s’indicarà a més el percentatge d’alteració aplicat i 
on s’adjuntarà finalment, si així ho exigís l’arrendatària, l’oportú certificat de l’Institut Nacional 
d’Estadística o bé la indicació o referència del Butlletí Oficial en el qual s’hagi publicat. Serà vàlida 
la notificació feta per nota en el rebut de la mensualitat precedent.  
 
El retard en aplicar la revisió no implicarà cap renúncia o caducitat a la mateixa, però no donarà 
dret a percebre cap endarreriment. 
 
Sisena.- Obligació de pagament. 
 
L’arrendatària s’obliga a satisfer les rendes mensuals que li siguin girades a partir de la signatura 
del present contracte. 
 
Setena.- Impostos. 
 
L’Arrendatari està obligat a satisfer els impostos i taxes que puguin gravar el local, així com els 
augments que puguin sorgir, d’ara en endavant, per qualsevol nou impost o per augment en el tipus 
o en les bases de qualsevol impost o tribut que gravi la finca objecte del contracte.  
 
La Fundació TecnoCampus repercutirà mensualment sobre l’arrendatària la quota de l’IBI 
corresponent al local arrendat.  
 
La Fundació TecnoCampus repercutirà sobre els arrendataris la quota corresponent a  la taxa per la 
recollida de brossa seguint un criteri d’imputació segons metres quadrats directes contractats.  
 
Així mateix, es repercutiran els augments que puguin sorgir, d’ara en endavant, per qualsevol nou 
impost que substitueixi o complementi l’actual IBI  o per augment en el tipus o en les bases 
d’aquest,  així com la quota corresponent de l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) al tipus que 
correspongui en cada moment.  De la mateixa manera es repercutiran també els augments que 
puguin sorgir, d’ara en endavant, per qualsevol nova taxa que substitueixi o complementi l’actual 
taxa de recollida de brossa. 
 
Així mateix l’arrendatari haurà de fer-se càrrec del pagament de l’impost de transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentals, en cas de que meriti. 
 
Vuitena.- Obres al local.  
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L’arrendatària no podrà realitzar en el local arrendat obres que afectin als elements estructurals o 
de caràcter comú, com poden ser les façanes exteriors o interior, sense permís exprés i per escrit de 
l’arrendadora.  
 
Aquesta norma servirà també per a la resta d’elements i instal·lacions dels locals arrendats. 
L’arrendatària s’obliga a mantenir les instal·lacions del local en perfecte estat d’ús.  
 
No obstant l’arrendadora autoritza en aquest acte a l’arrendatària a condicionar el local per 
adaptar-lo al desenvolupament de l’activitat pel qual s’ha llogat, assumint exclusivament 
l’arrendatària les despeses que s’originin per aquest concepte.  
 
Novena.- Autoritzacions i llicències. 
 
L’arrendatària es compromet a obtenir i mantenir quantes llicències, permisos i autoritzacions siguin 
necessaris per al desenvolupament de la seva activitat i exonera a la Fundació TCM de responsabilitat 
per aquest concepte davant els organismes competents. 
 
Desena.- Subministraments.  
 
Els subministraments dels locals són comunitaris, si bé el consum dels mateixos seran objecte de 
repercussió a cada arrendatària, en proporció als seus consums.  
 
Onzena.- Reparacions. 
 
Seran a càrrec exclusiu de l’arrendatària les petites reparacions que exigeixi el desgast produït per 
l’ús ordinari dels locals i de les seves instal·lacions, restant obligat a adoptar totes les mesures 
convenients i necessàries per tal d’evitar danys. 
 
Seran igualment a càrrec de l’arrendatària totes les reparacions que hagin de realitzar-se per danys 
causats pel mateix, o persones que en depenguin, a l’edifici o locals arrendats, pel mal ús o 
negligència.  
 
L’arrendatària comunicarà a l’arrendadora tan aviat com sigui possible la necessitat de fer altres 
reparacions necessàries per conservar el local en les condicions adients per a l’ús a què es destina.  
 
Dotzena.- Accés.  
 
L’arrendatària permetrà que l’arrendadora o la persona que aquesta designi accedeixin, previ avís, 
als locals arrendats a fi de poder verificar que es compleix amb allò que s’estableix a la clàusula 
anterior.   
 
Tretzena.- Subarrendament i cessió de contracte.  
 
L’arrendatària, amb expressa renúncia a allò que disposa l’article 32 de la LAU s’obliga a no 
subarrendar, en tot o en part, els locals arrendats. En cas que l’arrendatària incomplís aquesta 
condició, l’arrendadora podria resoldre el contracte.  
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Igualment amb renúncia a allò que disposa l’article 32 de la LAU, l’arrendatària no està facultat, i 
pel que correspongui, renuncia a cedir o traspassar els locals o contracte, sense el consentiment 
exprés i escrit de l’arrendadora. 
 
No s’entendrà cessió el canvi produït en la persona de l’arrendatària per conseqüència de la fusió, 
transformació o escissió de la societat arrendatària.  
 
Catorzena.- Danys a terceres persones.  
 
L’arrendatària es fa directament responsable de tots els danys que pugui ocasionar, ja sigui per 
exercici de l’activitat que realitza, ja sigui per altres causes no relacionades amb l’esmentada 
activitat. En aquest sentit eximeix de tota responsabilitat a la Fundació Tecnocampus per tots 
aquells danys que es puguin produir des de la firma del present contracte i fins a la finalització dels 
mateix.   
 
A tals efectes, l’arrendatària queda obligada subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que 
cobreixi els danys a tercers. 
 
Quinzena.- Indemnització per finalització del contracte.  
 
L’arrendatària renuncia de forma expressa a qualsevol tipus d’indemnització que li pugui 
correspondre ja sigui per resolució anticipada, ja sigui per finalització del termini pactat d’acord 
amb allò que disposa l’article 34 de la LAU o per qualsevol altre concepte.  
 
L’arrendatària s’obliga a complir les normes de règim intern sobre el funcionament del complex que 
estableixi l’arrendador. 
 
Setzena.- Fiança. 
 
L’arrendatària ha dipositat l’import de 4.896,46e, equivalents a dues mensualitats de renda, 
mitjançant pagament en efectiu.  
 
En cas que l’arrendatària renunciés al contracte d’arrendament abans que hagi transcorregut el 
termini d’UN ANY d’obligat compliment a comptar des de l’inici del contracte, la fiança dipositada 
quedarà en poder de l’arrendadora, sense cap dret a reclamació per aquest concepte, en concepte 
de danys i perjudicis.  
 
Dissetena.- Renúncia al dret d’adquisició preferent.  
 
Amb expressa renúncia per les parts contractants a allò que disposa l’article 31 de la LAU es convé 
que en cas de venda, cessió, aportació a societat i, en general en supòsit de qualsevol transmissió 
del complex edificatori del que formen  part els locals objecte d’arrendament, l’arrendatària no 
tindrà el dret d’adquisició sobre els mateixos.  
 
Divuitena.- Causes d’extinció del contracte.  
 
Són causes de resolució del contracte:  

- El transcurs del termini pactat, sense necessitat de requeriment previ. 
- Manca de pagament de la renda establerta.  
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- Manca de pagament de la fiança o de la seva actualització. 
- Cessió o subarrendament del local arrendat.  
- Desenvolupament d’activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.  
- Destinació per part de l’arrendatària del/s local/s arrendat/s a una activitat diferent a 

l’establerta a la clàusula segona del present contracte.  
- La realització per part de l’arrendatària d’obres als local/s que modifiquin els elements 

estructurals o comuns sense el previ consentiment de l’arrendadora.  
- Qualsevol altre incompliment de les obligacions contingudes en el present document.  

 
Dinovena.- Legislació aplicable.  
 
El present contracte es regirà per les clàusules previstes en el present document, per la normativa 
que regeix l’adjudicació de l’arrendament de local comercial a l’edifici TCM6 i pel plec de 
prescripcions tècniques que van regir el procediment d’adjudicació de la licitació els quals queden 
annexats al present instrument com a part integrant del mateix. A més a més, serà d’aplicació la 
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments en els termes establerts a l’article 43 de 
l’esmentat cos normatiu pels ‘arrendamientos para uso distinto del de vivienda’ i, supletoriament, 
pel Codi Civil.   
 
Vintena.- Resolució per sentència judicial.  
 
En el cas què el present contracte sigui resolt per sentència judicial per culpa de l’arrendatària, bé 
per manca de pagament de la renda o per incompliment d’alguna altra de les seves clàusules, 
l’arrendadora retindrà en concepte de penalització la fiança prestada sense tenir obligació de 
retornar-la. 
 
En cas que l’arrendadora hagi d’emprendre accions judicials contra la part arrendatària motivat per 
l’ incompliment d’alguna clàusula contractual, i les accions judicials siguin favorables a la propietat, 
l’arrendatària vindrà obligada a rescabalar les despeses d’honoraris d’advocat i procurador, encara 
que pel procediment judicial seguit no sigui obligatòria la intervenció d’aquests professionals segons 
la Llei rituària civil. 
 
Vint-i-unena.- Dades de caràcter personal 
 
Les dades de caràcter personal que faciliti l’empresa adjudicatària a la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme, necessàries per a la formalització d’aquest contracte, seran tractades de 
conformitat amb l’establert a la legislació vigent en protecció de dades. 
 
Amb la signatura d’aquest contracte, l’arrendatària manifesta el seu acord a que les seves dades 
personals siguin incloses en el fitxer automatitzat “Empreses allotjades” del qual n’és titular la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, amb domicili Av. Ernest Lluch 32, 08302 Mataró 
(Barcelona), l’activitat del qual és la gestió i desenvolupament d’estudis universitaris i del parc 
empresarial i de l’emprenedoria, per tal de que les seves dades puguin ser utilitzades per amb la 
finalitat de gestionar el seu contracte d’arrendament així com per enviar-los informació sobre 
activitats i esdeveniments de suport a l’empresa organitzats per la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme. 
 
Aquestes dades podran ser cedides a tercers en aquells casos en què sigui necessari per al 
compliment de les obligacions legalment establertes. 



 
 

18 
 

 

 
L’arrendatària en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició, per la qual cosa haurà de remetre un escrit identificat amb la referència "Protecció de 
Dades", en el qual s'acompanyi una fotocòpia del document nacional d'identitat del titular dels 
dades, i en el qual consti la petició en què es concreta la sol·licitud, una adreça a efectes de 
notificacions, data i signatura, a la següent adreça electrònica rgdp@tecnocampus.cat, o bé 
mitjançant una carta pre-franquejada adreçada a la Secretaria General de la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32 Edifici Universitari, 08302 Mataró). 
Igualment, si no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí enumerats, l’arrendatària 
podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(www.apdcat@gencat.cat), C/ Rosselló 214, Esc A 1er 1ª (08008) Barcelona. 
 
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 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. 
 
 
I, en prova de conformitat, els compareixents firmen el present document, per duplicat i a un sol 
efecte, en la data i lloc a dalt esmentats. 
 

Fundació TecnoCampus 
 

 [...]  
 
 
 
 

 
Director General 

 [...]  
Administrador  
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ANNEX II 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
ADJUDICACIÓ DE L’ESPAI COMERCIAL LOCAL 0.5 DE L’EDIFICI TCM6  
EXP. NÚM.  106/2017 
 
En ....................... amb DNI núm. ............... en nom propi (o en representació de .............) amb 
capacitat jurídica i d'obrar, assabentat de la normativa que regeix per l’arrendament del local 
comercial situat a l’edifici TCM6 de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, 
 
DECLARO RESPONSABLEMENT: 
 
1. Que conec i accepto la normativa i el plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta 

licitació. 
 

2. Que compleixo (o que l’entitat que represento compleix) tots els requisits legalment establerts 
per contractar amb la Fundació Tecnocampus, i amb totes les condicions establertes a la 
normativa i al plec. 
 

3. Que ni l’empresa a la que represento ni els seus administradors/es ni representants es troben 
inclosos en cap de les circumstàncies previstes en els articles 60 i 61 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic. 
 

4. Que compleixo (o que l’entitat que represento compleix) amb les obligacions establertes en el 
Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
General de drets de las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i del compliment de 
la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.  
 

5. Que compleixo, i em comprometo a complir durant l’execució del contracte, els principis ètics 
i regles de conducta recollits a l’annex V de la normativa que regeix la licitació. 
 

6. Que tinc constància que la bústia electrònica on realitzar les notificacions en el procés de 
licitació i, si s’escau , els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, 
execució i extinció normal o anormal del contracte és licitacions@tecnocampus.cat  
 

7. Que designo als efectes de notificacions en relació amb el present procediment la següent 
adreça de correu electrònic [...]. 
 

8. Que, cas de ser proposat com a adjudicatari, em comprometo a presentar en el termini de deu 
dies hàbils, la següent documentació: 

 
a) En cas que el licitador sigui una persona jurídica, escriptura de constitució i/o modificació 

inscrita al Registre Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació 
mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà 
mitjançant l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatut o acta 
fundacional en el que constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, 
en el seu cas, en el corresponent registre oficial. També caldrà adjuntar el NIF de l’entitat.  
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b) En el cas que el licitador sigui una persona física, Document Nacional d'Identitat i NIF, i 
acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el què opera en el tràfic mercantil.  

 
c) En el cas que la persona que signa l'oferta representi una empresa o una persona individual, 

Document Nacional d’Identitat, NIE o passaport i original o còpia de l'escriptura que acrediti 
la representació.  
 

d) Documentació justificativa conforme es troba al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb els articles 13,14 i 15 RGLCAP:  

a. Certificat positiu de l'òrgan competent acreditant que l'empresa es troba al corrent 
d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb 
l'Estat.  

b. Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions de l'empresa amb la Seguretat Social.  

c. Impost d’Activitats Econòmiques: a l’efecte que l’empresa acrediti que es troba al 
corrent del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), cal que aporti 
la documentació següent:  

i. Si l’empresa és subjecte passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i 
està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta 
de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte 
del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració 
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.  

ii. Si l’empresa es troba en algun supòsit d’exempció recollit al Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que 
ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en 
el cens d’obligats tributaris.  

 
e) Documentació justificativa d’haver constituït la garantia que sigui procedent. 

 
f) Només en cas de concurrència conjunta de vàries empreses a la licitació, escriptura pública 

de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament del representant o 
apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions 
que es deriven del contracte fins a la seva extinció. 
 

 
 (Lloc, data i signatura). 
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ANNEX III 
 

DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE DADES DEL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES 
 
El/la senyor/a ___________, en representació de l’empresa ______________________, en la seva 
qualitat d ____________________ (apoderat/da, administrador/a, gerent, ...) 
 
DECLARA 
 
Que les dades de l’empresa que figuren en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la 
Generalitat de Catalunya són totalment vigents en data d’avui. 
 
Que coneix i accepta la normativa i el plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta licitació. 

 
Que compleix tots els requisits legalment establerts per contractar amb l’Administració, i amb totes 
les condicions establertes a la normativa. 
 
Que ni l’empresa a la que represento ni els seus administradors/es ni representants es troben 
inclosos en cap de les circumstàncies previstes en els articles 60 i 61 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic. 
 
Que compleix amb les obligacions relatives a l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus 
de discriminació laboral entre dona i home exigides per l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Que compleix, i es compromet a complir durant l’execució del contracte, els principis ètics i regles 
de conducta recollits a l’annex VI de la normativa que regeix la licitació. 
 
Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si 
s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i 
extinció normal o anormal del contracte és................................... 
 
Que, cas de ser proposat com a adjudicatari, es compromet a presentar en el termini de deu dies 
hàbils, la següent documentació: 

a) Documentació justificativa conforme es troba al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:  

a. Certificat positiu de l'òrgan competent acreditant que l'empresa es troba al 
corrent d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa 
tributària amb l'Estat.  

b. Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions de l'empresa amb la Seguretat 
Social.  

b) Documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. 
 

I com a prova de conformitat d’aquesta declaració, que realitzo a _______________ (lloc i dia), la 
signo. 
 
Signatura del/de la declarant 
Segell de l’empresa  



 

 
NORMATIVA PER A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ,  DE L’ARRENDAMENT 
DELS  ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL DE L’EDIFICI TCM6. 
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ANNEX IV 
DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS 

 
 
El senyor/a ............................................................. com apoderat/ada de l’empresa 
....................................... declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a 
licitadora del contracte ........................ 
 
DECLARA 
 
Que els documents i dades presentades en el sobre ......... (1, 2 segons correspongui) que considera de 
caràcter confidencial són els que a continuació es relacionen: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________. 
 
I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
(lloc i data ) 
 
 
Signatura de l’apoderat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NORMATIVA PER A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ,  DE L’ARRENDAMENT 
DELS  ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL DE L’EDIFICI TCM6. 
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ANNEX V 
 

 PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS 
CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT 

 
 
1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la 
corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes. 
 
2.- En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat en el punt 
anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han 
d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions següents: 
 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d’interessos. 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació 

del contracte. 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a aquells 

mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social. 
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 

concurrència. 
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar 

conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes 
de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar 
qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels 
quals tingués coneixement. 

g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, directament o 
indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. 

h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 
corresponents a les prestacions contractades. 

i) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada 
per a aquestes finalitats. 

j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les 
obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

k) No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les 
Institucions europees o, en el seu defecte, l’Estat espanyol, i que siguin considerades delictives, en els 
termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda 
Pública.  

l) Declarar si tenen o no relacions amb països considerats paradisos fiscals. En cas de tenir-ne relació, 
aportar la documentació que expliciti el caràcter d’aquestes relacions i permetre que la informació 
que no sigui confidencial es publiqui al perfil del contractant.  

 
3.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per part dels licitadors o 
dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent. 
 
 


