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1. Descripció general dels espais

L’edifici TCM6 i laboratoris es situen a Antoni Macià i Fonoll, 23 de Mataró 08302.

Aquests espais estan configurats amb diversos espais privatius i altres espais 
comunitaris que donen servei a les empreses instal·lades i a empreses i institucions  
externes autoritzades, a banda dels passadissos, distribuïdors, vestíbuls i escales.

Els locals destinats a l’allotjament empresarial disponibles són els següents:

Codi Edifici Planta Local m2 útils
144 TCM6 3 Espai LAB 1 68
145 TCM6 3 Espai LAB 2 68
146 TCM6 3 Espai LAB 3 75

No es podrà dur a terme cap modificació que afecti als espais comuns i d’ús compartit. 

Addicionalment els edificis disposen dels següents espais d’ús compartit:

Codi Edifici Planta Local m2 útils

Laboratori Comú TCM6 Tercera 4 26,5

Menjador TCM6 Tercera 5 18
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2. Serveis inclosos en els preus dels 
espais i dades tècniques d’entrega

2.1 Serveis inclosos en els preus de lloguer

2.1.1 Infraestructura i serveis auxiliars

Serveis Descripció
Instal·lacions · Terra tècnic 

· 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 

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

2.1.2 Espais d’ús compartit i serveis de comunitat

Comunitat · Participació en sessions de networking, informatives, business corner,  
esmorzars i esdeveniments.

· Accés al pàrquing Tecnocampus amb tarifes preferencials. 
· Lloguer d’espais del centre de congressos amb dret a descomptes. 
· Presència al web TCM com empresa vinculada al parc empresarial  

TecnoCampus i accés a la seva Intranet com a usuari de ple dret  
i a tots els serveis allà previstos. 

· Col·laboració amb la Borsa de Talent. 
· Comunicació i posicionament. 
· Suport avançats pel finançament. 
· Suport a la Internacionalització. 
· Accés als programes de les xarxes de Parcs tecnològics i de la Innovació. 

Espai de treball comú Les empreses instal·lades podran utilitzar l’espai i equipament de treball comú 
de 26 metres quadrats amb el següent equipament:

· Armaris para materials
· Mesa de balances
· Nevera i congelador -20ºC
· Balança Alta precisió
· Balança normal
· Centrifuga gran
· Agua miliQ
· Bany ultrasons
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2.2 Dades tècniques d’entrega dels locals

Els espais  s’entregaran amb les característiques tècniques (dimensions, acabats i 
instal·lacions) detallats. No obstant, s’autoritzarà als adjudicataris a realitzar, si ho 
consideren convenient, treballs d’adequació interna del local arrendat. 

2.2.1 Acabats dels locals

Els paraments fixes de la compartimentació interior estaran formats per envans de 
guix laminat amb estructura autoportant de xapa d’acer galvanitzat.
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. El terra tècnic serà un paviment elevat de taulers aglomerat 
d’alta densitat recobert superior i inferiorment amb material de PVC.
El sostre estarà acabat en formigó pintat. 

2.2.2 Il·luminació 

Per les oficines s’han previst lluminàries de LED, en lluminàries lineals amb  nivell de 
lluminositat és de 500 lux per a oficines, 200 per a serveis i passadissos.
Totes les lluminàries que es troben a 3 metres de la façana, tindran balastres 
electrònics Regulables que es controlaran  mitjançant una lluminària màster.
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.
Cada local disposarà d’un comptador de consum de força individual.

2.2.3 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. 

2.2.4 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 d’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 A: 10 punts d’accés   /   Mòdul B: 12 punts d’accés 
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