
 
 

 
 

 CONVOCATÒRIA D’ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL DELS EDIFICIS TCM2 I TCM3 DE 
PARC TECNOCAMPUS MATARÓ 

 
 
En data 10 de maig de 2017 el Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Parc 
Tecnocampus Mataró va aprovar la normativa que regeix l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert i sota varis criteris d’adjudicació, de l’arrendament dels espais d’allotjament empresarial 
dels edificis TCM2 i TCM3 de Parc Tecnocampus. 
 
1.- OBJECTE: 
 
Les condicions que regiran en l’adjudicació de cada un dels espais s’especifiquen en la citada 
normativa, que té la finalitat de fomentar l’ocupació dels nous espais disponibles amb empreses 
de base tecnològica, innovadores i de sectors prioritaris en l’acció del Parc Tecnocampus, 
sempre segons els principis de publicitat, concurrència i transparència. 
 
Conforme a la normativa, 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 licitants de la llista d’espera de l’anterior concurs de licitació d’espais. A 
continuació es relaciona els espais que queden disponibles durant aquest any 2017: 
 

LOT EDIFICI PLANTA LOCAL M2 ÚTILS DISPONIBILITAT 
A PARTIR DE: 

17 TCM2 2 17 29.8 01/11/2017 

28 TCM2 3 8 29.8 01/11/2017 

30 TCM2 3 10 29.8 01/11/2017 

33 TCM2 3 14 29.8 01/11/2017 

52 TCM2 4 13 29.8 01/11/2017 
88 

  
10 29.8  

89 TCM2 6 11 55.9 01/11/2017 

90 
  

12 39.7  

118 TCM3 4 3.2.1 Taula de 3 01/11/2017 

121 TCM3 4 3.2.4 Taula de 2 01/11/2017 

127 TCM3 4 4.6 Taula de 2 01/11/2017 

128 TCM3 4 4.7 Taula de 2 01/11/2017 

131 TCM3 4 4.10 Taula de 2 01/11/2017 

*Els lots 88, 89 i 90 són un sol espai i per tant s’adjudiquen en conjunt a una mateixa licitadora. 

 



 
 

2.- NORMATIVA REGULADORA: 

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 la 
Normativa interna per a l’Adjudicació; 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.- DURADA: 

3.1. 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. 

3.2 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. 

3.3  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 superfície 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. 

4.- CONDICIONS ECONÒMIQUES: 

El preu d’adjudicació es correspon al preu de l’arrendament que consta detallat a la Normativa 
per a l’adjudicació de l’arrendament dels espais. 

5.- FIANÇA 

La persona adjudicatària haurà de dipositar una fiança equivalent a dues mensualitats del lloguer 
adjudicat, prèviament a la signatura del contracte. La fiança serà retornada en el moment de la 
resolució definitiva del contracte sempre que l’espai arrendat no hagi sofert deterioraments per 
falta de manteniment o negligència d’acord amb el que preveu la Llei d’arrendaments urbans. 

6.- ÒRGAN CONTRACTANT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

El contracte s’adjudicarà per procediment obert i varis criteris d’adjudicació, amb les 
especificitats previstes pels poders adjudicadors que no siguin Administració Pública. 

L’òrgan de contractació serà el Consell d’Administració de l’Entitat pública empresarial Parc TCM 
de conformitat amb l’article 9.7) dels seus estatuts. 

 



 
 

7.- CAPACITAT 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. 

8.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: 

8.1 Les empreses que desitgin sol·licitar un dels espais disponibles a l’edifici TCM2 o TCM3 
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). 

8.2 El termini de presentació de sol·licituds serà fins al proper 15 de setembre de 2017 a les 15 
hores. 
 
8.3 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.  

8.4 La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l’acceptació incondicionada 
de les clàusules d’aquesta convocatòria i de la normativa interna, de les condicions del contracte 
que s’adjunta com a Annex número I  i la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna 
de les condicions exigides per contractar amb l’administració. 

8.5 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.  
- 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. II, 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. 

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 i de no estar incurs en prohibició de contractar, 
d’acord amb el model inclòs en l’Annex III d’aquest Plec. 

 

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: 

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 10 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 model inclòs a l’Annex IV, fent esment als 

punts que es referencien a la clàusula novena del present plec. 
 
9.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 

9.1 Per a l’adjudicació dels espais de lloguer objecte d’aquesta convocatòria s’aplicaran els següents 
barems de puntuació: 



 
 

Criteris  Punts 

 

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. 

25 

 

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.) 

20 



 
 

 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.  

 

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. 

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, i incorporació a la cadena de proveïdors local 

[5] 
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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 
mediambiental.  

 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 

 



 
 

9.2 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. 
 

10.-DOCUMENTS I DADES DE LES EMPRESES LICITADORES DE CARÀCTER CONFIDENCIAL 

10.1 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.  

10.2 Les empreses licitadores hauran d’indicar, mitjançant una declaració complementària, 
quins documents i dades presentades són, al seu judici, susceptibles de ser considerats 
confidencials.  

11.- MESA DE CONTRACTACIÓ 

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. 

Secretari/ària:    El/la Secretari/ària Parc TCM, o persona en qui delegui 
 

12.- OBERTURA DE PROPOSICIONS: 

12.1. 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. 

12.2 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.  

12.3 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.- ADJUDICACIÓ: 

13.1. 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.  

13.2. 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 constituït la fiança del contracte. 
 

13.3. 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. 

14.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE: 

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.  

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. 

16.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

16.1 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. 

16.2 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.  

16.3 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. 

17.- JURISDICCIÓ COMPETENT 

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.  

 

 

 

 

 



 
 

ANNEX I 

MODEL CONDICIONS DEL CONTRACTE 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL DELS 
EDIFICIS TCM2 I TCM3 

EXP. NÚM.  10/2016 

 

Mataró, -- de ----------- de 2017 
 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, l’ARRENDADOR, amb DNI núm.,  en nom i representació de l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus 
Mataró,  amb domicili a efectes de notificacions a la ciutat de Mataró, a l’avinguda d’Ernest Lluch, 32. 
 
I de l’altra part,  l’ARRENDATARI, -------------------, amb DNI núm. -------------, amb  domicili a efectes de notificacions a 
------------ (-----------),  ------------------------. 
 
 

 
INTERVENEN 

 
El primer en nom i representació de la ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ (en endavant, 
‘Parc TecnoCampus’), amb el mateix domicili del seu representant i proveïda de CIF Q0801443C, la qual va ser 
constituïda per acord de Ple de l’Ajuntament de Mataró el 11 de desembre de 2006, publicat al Butlletí oficial de la 
província de 14 de desembre de 2006. El compareixent actua en virtut del seu nomenament com a Director general 
per acord del Consell d’administració d’aquesta entitat del dia 10 de maig de 2012. 
 

 
El segon en nom i representació pròpia,  amb domicili a efectes de notificacions a --------- (------------), ----------------, --, i 
proveït de NIF  --------------.                                                                                                         
 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 ------------ --------------
, el --/--/---- , número ------ del seu protocol i inscrita al registre mercantil de Barcelona al Tom --------, Foli --, Full -  ----
--, Inscripció -.  El compareixent actua en la seva condició d’administradora 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, en virtut dels acords del Ple de l’Ajuntament de Mataró en sessions de 3 de maig de 2007 i 8 de maig de 2008, 
Parc TecnoCampus, és titular d’una concessió demanial a la illa delimitada per l’Avinguda Maresme, Avinguda Ernest 
Lluch, Passeig de la Marina  i  Carrer Tordera.  
 
II.- Que sobre la finca registral objecte de concessió demanial s’ha construït un complex edificatori que consta, entre 
d’altres, dels  edificis anomenats Torre TMC2 i TCM3. 
 



 
 

III.- Que en reunió del Consell d’Administració del Parc TecnoCampus de data 9 de desembre de 2009 es va prendre, entre 
d’altres, l’acord d’iniciar el procediment de licitació per l’adjudicació dels contractes d’arrendament a tercers dels locals 
dels edificis TCM2 i TCM 3, aprovant els corresponents plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques i l’expedient de contractació. 
 
IV.- Finalitzada la licitació es creà una llista d’espera per atendre aquelles sol·licituds procedents d’empreses o persones 
interessades en instal·lar-se en els locals que havien quedat deserts, en la mateixes condicions establertes als plecs de la 
licitació. 
 
V.- Que l’empresa --------------------- està interessada en instal·lar-se al TCM2, havent presentat la documentació 
administrativa requerida per Parc TecnoCampus. 
 
VI.- 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 --de la planta -- de l’edifici  TCM2,  de --.-- m2 , ubicat a 
l’avinguda Ernest Lluch 32, de Mataró. 
 
Mitjançant aquest acte, l’arrendatari manifesta conèixer i acceptar l’estat de conservació i manteniment dels locals.  
 
Segona.- Destinació. 
 
L’arrendatari destinarà el local arrendat a l’activitat de --------------------------------------------- , 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’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 de la data de signatura d’aquest document. 
 
Tercera.- Durada.  
 
S’estableix un termini inicial de duració del contracte de 5 anys a comptar des de la data de la signatura d’aquest 
document per les parts, establint una durada mínima obligatòria de 1 any. L’incompliment d’aquest termini obligatori 
comportarà una penalitat equivalent a l’import de la fiança legal.  A partir del primer any, l’arrendatària comunicarà, 
si escau, la seva voluntat de resoldre anticipadament el contracte amb una antelació mínima de dos mesos. En aquest 
cas no hi haurà cap mena d’indemnització per resolució anticipada.  
 
Les parts compareixents manifesten que, l’arrendadora ha fet entrega a l’arrendatari, de les claus i la possessió dels 
locals objecte d’arrendament, mitjançant un acte anterior, derivat de la renovació de contracte. 
Les parts compareixents manifesten que, l’arrendadora ha fet entrega a l’arrendatari, de les claus i la possessió dels 
locals objecte d’arrendament, mitjançant un acte anterior, de la qual s’adjunta la corresponent acta d’entrega i 
acceptació com annex (I). 
 
En aquest acte es fa lliurament a la part arrendatària de les claus i la possessió dels locals objecte d’arrendament.  
 
 
 
Quarta.- Renda. 
 
La part arrendatària s’obliga a satisfer, com a preu o renda, la quantitat  mensual de ---,--€, més el corresponent IVA. 
La renda inclou les despeses generals dels espais comuns. 
 
La renda serà satisfeta de 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.  
 
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 a partir de l’any de 
signatura del contracte, 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 h o 
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’arrendatari 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.  
 
Parc TecnoCampus repercutirà mensualment sobre l’arrendatària la quota de l’IBI corresponent al local arrendat.  
 
Parc 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.  
 
L’arrendatari 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’arrendatari a condicionar el local per adaptar-lo al 
desenvolupament de l’activitat pel qual s’ha llogat, assumint exclusivament l’arrendatari les despeses que s’originin 
per aquest concepte. En aquest sentit, es podran realitzar canvis estètics i decoratius als espais interiors dels mòduls 



 
 

sempre que aquests no afectin a l’estètica externa de l’edifici. Per a tots aquells elements instal·lats en l’interior de les 
oficines que puguin afectar a l’estètica externa, caldrà utilitzar els models estàndards establerts per TecnoCampus. 
 
L’arrendatari, un cop finalitzat el contracte d’arrendament per qualsevol causa, no tindrà dret a cap indemnització 
per les possibles obres i/o instal·lacions que hagi pogut realitzar en el local. 
 
Novena .- Autoritzacions i llicències. 
 
L’arrendatari es compromet a obtenir i mantenir quantes llicències, permisos i autoritzacions siguin necessaris per al 
desenvolupament de la seva activitat i exonera a Parc TecnoCampus 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 
arrendatari, en proporció als seus consums.  
 
Onzena.- Reparacions. 
 
Seran a càrrec exclusiu de l’arrendatari 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’arrendatari 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’arrendatari 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’arrendatari  únicament podrà subarrendar, en tot o en part, el local arrendat prèvia autorització expressa i escrita per 
part de l’arrendador. En cas de que l’arrendatari incomplís aquesta condició, l’arrendadora podria resoldre el contracte 
 
Igualment amb renúncia a allò que disposa l’article 32 de la LAU, l’arrendatari 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’arrendatari per conseqüència de la fusió, transformació o 
escissió de la societat arrendatària.  
 
Catorzena.- Danys a terceres persones.  
 
L’arrendatari 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 Parc TecnoCampus i a l’Ajuntament de Mataró 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’arrendatari queda obligat subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers 
i a mantenir-la durant tota la vigència de l’arrendament.  
 
Quinzena.- Indemnització per finalització del contracte.  
 



 
 

L’arrendatari 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’arrendatari s’obliga a complir les normes de règim intern sobre el funcionament del complex que estableixi 
l’arrendador. 
 
Setzena.- Fiança. 
 
L’arrendatari ha dipositat l’import de ---.--€, equivalents a dues mensualitats de renda,  en concepte de fiança 
legal,mitjançant pagament en efectiu.  
 
En cas que l’arrendatari 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 penalitat per danys 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 complexe edificatori del que 
formen  part els locals objecte d’arrendament, l’arrendatari 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.  
- Manca de pagament de la fiança o de la seva actualització. 
- Cessió o subarrendament del local arrendat, sense autorització expressa i escrita de l’arrendador.  
- Desenvolupament d’activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.  
- Destinació per part de l’arrendatari 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’arrendatari 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 té caràcter civil i es regirà per les clàusules previstes en el present document, pel plec de clàusules 
administratives particulars 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. En tot allò no establert en 
les clàusules i prescripcions indicades, el present contracte es regirà per Llei 29/1994, de 24 de novembre, dels 
Arrendaments Urbans i, supletòriament, el Codi Civil.   
 
Vintena.- Resolució per sentència judicial.  
 
En el cas què el present contracte sigui resolt per sentència judicial per causa imputable a  l’arrendatària, bé per manca 
de pagament de la renda o per incompliment d’alguna altra de les clàusules del contracte , l’arrendadora retindrà i 
farà seva en concepte de penalització  coma mínim la fiança prestada.  Sense perjudici d’això, l’arrendador podrà 
reclamar els altres danys i perjudicis que se li hagin causat.  
 
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 par arrendadora, 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. 
 
Per deixar constància 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. 
 



 
 

 
 

Parc TecnoCampus 
 

 empresa 
 
 
 
 

Jaume Teodoro Sadurní Director 
General 

 --------------------- 
 Administrador  

 
 

 

 

 

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002 s’informa a les parts d’aquest contracte que les dades de 
caràcter personal que ens faciliten, necessàries per a la formalització del mateix, s’incorporaran a un fitxer manual, del 
qual és titular i responsable l’EPE Parc TecnoCampus. 

Les parts autoritzen la utilització de les dades de caràcter personal i de correu electrònic als efectes de les comunicacions 
periòdiques que l’EPE Parc TecnoCampus pugui dur a terme amb els seus clients informant-los de tot allò relacionat amb 
l’activitat que desenvolupa. 

Així mateix, l’EPE Parc TecnoCampus garanteix el tractament confidencial de les dades personals aportades i els informa 
que poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició mitjançant carta a l’adreça següent: l’EPE Parc 
TecnoCampus, Av. Ernest Lluch, 32 08302 Mataró o enviant un correu electrònic a info@tecnocampus.cat  

 
ANNEX AL CONTRACTE D’ARRENDAMENT. OFICINA ESPAI TCM 2  
Serveis d’Infraestructures 

Per a les oficines situades en l’edifici TCM 2, el contracte d’arrendament permet a l’arrendatària a beneficiar-se d’un 
seguit de serveis d’accés a Xarxa, Internet, Telefonia IP, vigilància, consergeria i manteniment, en les concretes 
condicions que es detallen a continuació.  

No obstant, Parc TCM es reserva el dret de modificar aquests serveis en qualsevol moment en funció de les relacions 
comercials del Parc TCM amb els proveïdors que els subministren o a canvis de qualsevol altre naturalesa que afectin 
a la seva prestació.  

A nivell informatiu, es recull a continuació el llistat de serveis:  

A. Serveis d’accés a Xarxa: 

 VLAN amb un rang de 255 IPs privades.  
 Parc TCM disposa d’un firewall per garantir la seguretat perimetral. No s’hi inclouen regles particulars. 
 Parc TCM gestiona, monitoritza i manté tots els equipaments de switching i routing de la xarxa.  
 L’accés a Internet es subministra amb un cabdal limitat de 4mb simètrics a cada empresa.  

 

B. Serveis de Telefonia IP 

En funció del tipus de mòdul contractat, s’assigna el següent paquet de telefonia .  



 
 

 

Oficina 22,90m² 1 número de telèfon i dos terminals telefònics 

Oficina 29,80m²  1 número de telèfon i tres terminals telefònics 

Oficina 55,90 m² 2 números de telèfon i 5 terminals telefònics 

Oficina de més de 55,90 m² Números de telèfon i un nombre de terminals 
proporcional als m² de l’oficina.  

 

C. Serveis de vigilància i consergeria  

C.1. Servei de consergeria 

 La consergeria de l’edifici es presta de forma continuada per un auxiliar de serveis en horari de dilluns a divendres 
laborables de 8 a 22 hores, més els dissabtes de 8 a 14 hores. 

C.2. Servei de vigilància 

Aquest servei es presta en les següents condicions a tot el conjunt del Parc (edifici universitari i edificis empresarials): 
està format per un vigilant de dilluns a divendres de 22 a 8 hores, més dissabtes, diumenges i festius de 0 a 24 hores, 
de manera complementària als horaris de consergeria.  

C.3. Mitjans tecnològics i de control de seguretat de les instal·lacions del Parc  

El parc disposa d’un sistema de CCTV de totes les zones comunes, que queda sota el control del servei de vigilància 
contractat com a element de reforç a les seves funcions. El Parc TCM disposa d’un sistema de detecció d’intrusió de 
totes les zones comuns.  

 

El sistema de control d’accés a l’edifici és mitjançant targetes de tecnologia RFID. 

 

D. Manteniment  

 

D.1.Servei Manteniment 

 

El servei de manteniment inclou el manteniment dels espais comuns (recepció, nucli de les dues torres i lavabos) i les 
instal·lacions amb les que s’entreguen les oficines del TCM 2 a les empreses arrendatàries. Es fa constar que s’exclou 
de manera expressa totes aquelles instal·lacions i obres que l’empresa faci sobre el local arrendat un cop entregades 
les claus per part de Parc TCM.  

 

 

 

 

 

 



 
 
Garanties i condicions dels serveis i manteniments 

del Parc TecnoCampus 

A i B. Serveis d’accés a xarxa i Internet i telefonia IP: 
Aquests servei té com objecte subministrar accés a la 
infraestructura de xarxa de les espais d’oficina del 
Parc, accés a Internet i servei de telefonia si s’escau. 

Queden exclosos d’aquest servei totes  les 
instal·lacions i equips que hagin realitzat o instal·lats 
els arrendataris.  El servei consisteix en accés a 
Internet, per tant no es garanteix cap altre serveis que 
l’arrendatària pugui instal·lar sobre aquesta línea.  

Garanties de servei (“SLA”) 
El Servei estarà actiu 24 hores al dia, els 7 dies de la 
setmana, en cas d’averia o fallida, es garanteix el 
restabliment del servei en les següents condicions: 

Disponibilitat del servei 

Disponibilitat del servei Objectiu de 
disponibilitat 

Accés a Xarxa, Internet i 
Telefonia 

99,6 % 

Desviació del servei Penalització 

99,6% - 99,2% 10% del cost 
proporcional de la línea 

99,2% - 98,8% 30% del cost 
proporcional de la línea 

Inferior al 998,8% 50% del cost 
proporcional de la línea 

 

El percentatge de penalització es calcularà en 
proporció al cabdal assignat al llogater en relació al 
cabdal total subministrat per l’operador i al cost 
d’aquest subministrament en el moment de la 

incidència. Aquestes penalitzacions constitueixen una 
clàusula  penal que substitueix  qualsevol altre 
indemnització derivada del mal funcionament o 
interrupció, i saldarà totalment qualsevol dany i 
perjudici a l’arrendatària, directe o indirecte (a 
títol d’exemples no limitatius;  pèrdues de 
beneficis, ingressos, oportunitats de negoci, etc). 

Davant una eventual incidència, l’usuari 
informarà als serveis tècnics del Parc, que la 
classificaran com a greu o com a no greu. El temps 
de resposta i resolució serà:  

Aquest temps de resposta en poden veure afectat 
per la necessitat de material per fer la reparació, en 
aquest cas i en funció del termini de lliurament dels 
proveïdors, la resolució serà parcial per evitar danys 
majors, fins realitzar la reparació definitiva amb el 
subministrament de material. 

Parc TCM podrà interrompre el servei per realitzar 
tasques de manteniment , millores o reparacions. 
Aquestes tasques es realitzaran de la forma més 
ràpida possible i sempre que sigui possible en horari 
de mínima afectació. L’arrendatària accepta la 
necessitat de consentir aquestes interrupcions i Parc 
TCM, qui sempre ho comunicarà prèviament a 
l’arrendatària, no estarà obligada a compensar  per 
aquestes interrupcions. 

 

Limitacions d’ús i responsabilitat 

El servei està limitat a l’ús per part de l’arrendatari, 
qui no el  podrà cedir ni compartir amb altres usuaris. 
Parc TCM es reserva la potestat d’establir els usuaris i 
les claus  que consideri necessàries per garantir el 
correcte ús del servei, així com demanar les dades 
identificatives necessàries a les empreses. 

Els usuaris es comprometen a fer un ús del servei 
conforme a la llei, al contracte, a l’ordre públic i als 
costums generals acceptats. No farà us de l’accés a 
Internet per difondre continguts il·legals, 
amenaçants, violents, abusius o qualsevol altre que 
pugui ser causant de delicte. 

Serà responsabilitat del client qualsevol repercussió 
legal que es derivi d’un ús il·lícit o inapropiat dels 
serveis de Xarxa, Internet i Telefonia IP.  

Qualificació No Greu Greu 

Dies Resposta Resolució Resposta Resolució 

Dies 
laborals de 
8h a 18h 

2h 12h 1h 4h 

Dies festius 
i laborals 
de 18h a 8h 

NBD NBD+12h 4h 8h 



 
 
C. Serveis de manteniment 
Davant una eventual incidència, l’usuari informarà a 
Parc TCM, qui la classificarà com a greu o no greu pels 
serveis tècnics del Parc. El temps de resposta i 
resolució serà el següent: 
 

Qualificació No Greu Greu 

Dies Resposta Resolució Resposta Resolució 

Dies 
laborals de 
8h a 22h 

2 8 1 4 

Dies festius 
i laborals 
de 22h a 8h 

NBD 8 4 8 

 

Aquest temps de resposta en podrà veure afectat per 
la necessitat de material per fer front a la reparació, 
en aquest cas i en funció del termini de lliurament dels 
proveïdors, la resolució serà parcial per evitar danys 
majors, fins realitzar la reparació definitiva amb el 
subministrament de material. 

Les averies o intervencions que estiguin motivades per 
equips, instal·lacions o operacions realitzades per 
l’usuari, serà facturades segons tarifes de preus 
vigents de serveis tècnics. Si l’averia pot esperar i no 
afecta al funcionament general de les instal·lacions, 
es lliurarà un pressupost abans de fer la reparació  i 
aquesta haurà de ser acceptat de forma prèvia. 

 

Parc TCM podrà interrompre el servei per realitzar 
tasques de manteniment , millores o reparacions. 
Aquestes tasques es realitzaran de la forma més 
ràpidament possible i sempre que sigui possible en 
horari de mínima afectació. El Client accepta la 
necessitat de consentir aquestes interrupcions i que 
Parc TCM, sempre amb comunicació prèvia, no estarà 
obligada a compensar  per les mateixes. 

Limitacions d’us i responsabilitat 
Els subministraments seran d’ús exclusiu per l’espai 
contractat. Parc TCM és reserva el dret de suspendre 
el servei si es detecta un ús inadequat del 
subministrament. 

 

Els serveis de subministraments de clima i electricitat, 
estan especificats per a ús d’oficines. Parc TCM no es 

farà  responsable del perjudici que pugui causar una 
interrupció dels serveis, que afectin a equips 
d’explotació o servei de negoci, com servidors i equips 
informàtics amb serveis crítics. Serà responsabilitat de 
l’usuari establir el mecanismes de seguretat i garantia 
de servei sobre aquestes instal·lacions (a caràcter 
informatiu no limitatiu, alguns exemples;  
estabilitzadors elèctrics, SAI’s, refrigeració especifica 
de màquines, etc).  



 
 
 
 

Mataró, (...) de (...) de 2017 
 

REUNITS 
 
D’una part, , l’ARRENDADOR, amb DNI núm., en nom i representació de l’Entitat Pública Empresarial Parc 
Tecnocampus Mataró, amb domicili a efectes de notificacions a la ciutat de Mataró, al carrer Ernest Lluch, núm. 32. 
 
I de l’altra part,  ........................................................................                    l’ARRENDATARI, amb  NIF           ... 
............................ en nom i representació de    ....................................................                     amb domicili a efectes de 
notificacions  a    .............................                         (    ..........    ), carrer ........................................................ 
 
 

INTERVENEN 
 

El primer en nom i representació de la ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ (en endavant, 
‘Parc TecnoCampus’), amb el mateix domicili del seu representant i proveïda de CIF Q0801443C, la qual va ser 
constituïda per acord de Ple de l’Ajuntament de Mataró el 11 de desembre de 2006, publicat al Butlletí oficial de la 
província de 14 de desembre de 2006. El compareixent actua en virtut del seu nomenament com a Director General 
per acord del Consell d’administració d’aquesta entitat del dia 10 de maig de 2012. 
 
El segon en nom i representació de    .................................................              (en endavant   ‘Nom Empresa’)                                
amb el mateix domicili que el seu representant i  proveïda de  
NIF  ........................, la qual va ser constituïda  mitjançant escriptura pública atorgada pel notari de   
........................................................                               , número ........................            del seu protocol.  El compareixent 
actua en la seva condició de   ................................                     nomenat mitjançant escriptura pública atorgada per notari de 
...........................                              el                 de    .........................  número  del seu protocol. 
  
 
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, en virtut dels acords del Ple de l’Ajuntament de Mataró en sessions de 3 de maig de 2007 i 8 de maig de 2008, 
Parc TecnoCampus és titular d’una concessió demanial a la illa delimitada per l’Avinguda Maresme, Avinguda Ernest 
Lluch, Passeig de la Marina i Carrer Tordera.  
 
II.- Que sobre la finca registral objecte de concessió demanial s’ha construït un complex edificatori que consta, entre 
d’altres, dels  edificis anomenats Torre TMC2 i TCM3. 
 
III.- Que en reunió del Consell d’Administració del Parc TecnoCampus de data 9 de desembre de 2009 es va prendre, entre 
d’altres, l’acord d’iniciar el procediment de licitació per l’adjudicació dels contractes d’arrendament a tercers dels locals 
dels edificis TCM2 i TCM 3, aprovant els corresponents plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques i l’expedient de contractació. 
 
 
 
IV.- Finalitzada la licitació es creà una llista d’espera per atendre aquelles sol·licituds procedents d’empreses o persones 
interessades en instal·lar-se en els locals que havien quedat deserts, en la mateixes condicions establertes als plecs de la 
licitació. 
 
V.- Que l’empresa  ....................................està interessada en instal·lar-se al TCM3, havent presentat la documentació 
administrativa requerida per Parc TecnoCampus. 
 
VI.- 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 de l’oficina ......... de la planta ............. de l’edifici TecnoCampus 
TCM3 de (...) m2, ubicats al carrer Ernest Lluch, 32, de Mataró. 
 
Mitjançant aquest acte, l’arrendatari manifesta conèixer i acceptar l’estat de conservació i manteniment dels locals, 
així com les garanties i serveis definits en l’annex (1) que inclou el lloguer de l’espai.  
 
Segona.- Destinació. 
 
L’arrendatari destinarà el local arrendat a l’activitat........................................................., 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’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 de la data de signatura d’aquest document.  
 
Tercera.- Durada.  
 
S’estableix un termini inicial de duració del contracte de 7 anys a comptar des de la data de la signatura d’aquest 
document per les parts, establint una durada mínima obligatòria de 1 any. L’incompliment d’aquest termini obligatori 
comportarà una penalitat equivalent a l’import de la fiança legal.  A partir del primer any, l’arrendatària comunicarà, 
si escau, la seva voluntat de resoldre anticipadament el contracte amb una antelació mínima de dos mesos. En aquest 
cas no hi haurà cap mena d’indemnització per resolució anticipada.  
 
Les parts compareixents manifesten que, l’arrendadora ha fet entrega a l’arrendatari, de les claus i la possessió dels 
locals objecte d’arrendament, mitjançant un acte anterior, de la qual les parts tenen còpia de les corresponents actes 
d’entrega i acceptació com “Autorització d’Ocupació” de data (...) de (...) de 20(...). 
 
Quarta.- Renda. 
 
La part arrendatària s’obliga a satisfer, com a preu o renda, la quantitat  mensual de (...) €,  més el corresponent IVA. 
La renda inclou les despeses generals dels espais comuns i els serveis especificats en  l’annex (1). 
 
El primer pagament  de la renda es farà  efectiu el mes de(...) de 20(...). No obstant l’anterior, la part arrendatària 
haurà de satisfer el import dels consums que es derivin a partir de la data de signatura d’aquest contracte. 
 
La part arrendatària abonarà el preu de la renda per avançat, de l’1 al 5 de cada mes, mitjançant domiciliació bancària 
al compte número............................................, titularitat de l’arrendatari. A tal efecte l’arrendatari haurà de 
complimentar, signar i lliurar l’arrendador l’ordre de domiciliació de dèbit que es facilita en l’Annex 2 del present 
contracte. En cas de canvi del compte de domiciliació, l’arrendatari s’obliga a notificar a l’arrendadora el canvi de 
compte corrent, amb una antelació mínima de 15 dies, facilitant de nou l’ordre de domiciliació de dèbit adjuntada en 
l’Annex 2., 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 a partir de l’any de 
signatura del contracte, 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’arrendatari 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.  
 
Parc TecnoCampus repercutirà mensualment sobre l’arrendatària la quota de l’IBI corresponent al local arrendat.  
 
Parc 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 i segons el que s’estableixi legalment.  
 
Vuitena.- Obres al local.  
 
L’arrendatari 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’arrendatari a condicionar el local per adaptar-lo al 
desenvolupament de l’activitat pel qual s’ha llogat, assumint exclusivament l’arrendatari les despeses que s’originin 
per aquest concepte. En aquest sentit, es podran realitzar canvis estètics i decoratius, als espais interiors dels mòduls 
sempre que aquests no afectin a l’estètica externa de l’edifici. Per a tots aquells elements instal·lats en l’interior de les 
oficines que puguin afectar a l’estètica externa, caldrà utilitzar els models estàndards establerts per TecnoCampus. 
 
L’arrendatari, un cop finalitzat el contracte d’arrendament per qualsevol causa, no tindrà dret a cap indemnització 
per les possibles obres i/o instal·lacions que hagi pogut realitzar en el local. 
 
Novena .- Autoritzacions i llicències. 
 
L’arrendatari es compromet a obtenir i mantenir quantes llicències, permisos i autoritzacions siguin necessaris per al 
desenvolupament de la seva activitat i exonera a Parc TecnoCampus 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 
arrendatari, en proporció als seus consums.  
 
 
Onzena.- Reparacions. 
 
Seran a càrrec exclusiu de l’arrendatari 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’arrendatari 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’arrendatari 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’arrendatari  únicament podrà subarrendar, en tot o en part, el local arrendat prèvia autorització expressa i escrita per 
part de l’arrendador. En cas de que l’arrendatari incomplís aquesta condició, l’arrendadora podria resoldre el contracte 
 
Igualment amb renúncia a allò que disposa l’article 32 de la LAU, l’arrendatari 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’arrendatari per conseqüència de la fusió, transformació o 
escissió de la societat arrendatària.  
 
Catorzena.- Danys a terceres persones.  
 
L’arrendatari 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 Parc TecnoCampus i a l’Ajuntament de Mataró 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’arrendatari queda obligat subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers 
i a mantenir-la durant tota la vigència de l’arrendament.  
 
Quinzena.- Indemnització per finalització del contracte.  
 
L’arrendatari 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’arrendatari s’obliga a complir les normes de règim intern sobre el funcionament del complex que estableixi 
l’arrendador. 
 
Setzena.- Fiança. 
 
L’arrendatari ha dipositat l’import de (...) €, equivalents a dues mensualitats de renda, en concepte de fiança legal, 
mitjançant transferència bancària. 
 
En cas que l’arrendatari 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 penalitat per danys 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 complexe edificatori del que 
formen part els locals objecte d’arrendament, l’arrendatari 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.  
- Manca de pagament de la fiança o de la seva actualització. 
- Cessió o subarrendament del local arrendat, sense autorització expressa i escrita de l’arrendador.  
- Desenvolupament d’activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.  
- Destinació per part de l’arrendatari 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’arrendatari 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 té caràcter civil i es regirà per les clàusules previstes en el present document, pel plec de clàusules 
administratives particulars 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. En tot allò no establert en 
les clàusules i prescripcions indicades, el present contracte es regirà per Llei 29/1994, de 24 de novembre, dels 
Arrendaments Urbans i, supletòriament, el Codi Civil.   
 
Vintena.- Resolució per sentència judicial.  
 
En el cas què el present contracte sigui resolt per sentència judicial per causa imputable a  l’arrendatària, bé per manca 
de pagament de la renda o per incompliment d’alguna altra de les clàusules del contracte, l’arrendadora retindrà i 
farà seva en concepte de penalització  com a mínim la fiança prestada.  Sense perjudici d’això, l’arrendador podrà 
reclamar els altres danys i perjudicis que se li hagin causat.  
 
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 par arrendadora, 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. 
 
Per deixar constància 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. 
 

Parc TecnoCampus  
 
 
 
 
 

Jaume Teodoro Sadurní 

 Nom empresa 
 
 
 
 
 

Nom i cognoms 
 

Director General   
 

Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 

En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002 s’informa a les parts d’aquest contracte que les dades de 
caràcter personal que ens faciliten, necessàries per a la formalització del mateix, s’incorporaran a un fitxer manual, 
del qual és titular i responsable l’EPE Parc TecnoCampus. 

Les parts autoritzen la utilització de les dades de caràcter personal i de correu electrònic als efectes de les 
comunicacions periòdiques que l’EPE Parc TecnoCampus pugui dur a terme amb els seus clients informant-los de tot 
allò relacionat amb l’activitat que desenvolupa. 

Així mateix, l’EPE Parc TCM garanteix el tractament confidencial de les dades personals aportades i els informa que 
poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició mitjançant carta a l’adreça següent: l’EPE Parc 
TecnoCampus, Av. Ernest Lluch, 32 08302 Mataró o enviant un correu electrònic a info@tecnocampus.cat  

 



 
 
 
ANNEX 1 AL CONTRACTE D’ARRENDAMENT. OFICINA ESPAI TCM 3  

 
Serveis d’Infraestructures 
Per a les oficines situades en l’edifici TCM3, el contracte d’arrendament permet a l’arrendatària beneficiar-se 
d’un seguit de serveis d’accés a Xarxa, Internet, vigilància, consergeria i manteniment, en les concretes 
condicions que es detallen a continuació.  

No obstant, Parc TecnoCampus es reserva el dret de modificar aquests serveis en qualsevol moment en funció de les 
relacions comercials del Parc TecnoCampus  amb els proveïdors que els subministren o a canvis de qualsevol altre 
naturalesa que afectin a la seva prestació.  

A nivell informatiu, es recull a continuació el llistat de serveis:  

A. Serveis d’accés a Xarxa: 

 VLAN amb un rang de 255 IPs privades.  
 Parc TecnoCampus disposa d’un firewall per garantir la seguretat perimetral. No s’hi inclouen regles 

particulars. 
 L’accés a Internet es subministra amb un cabdal limitat de 4mb simètrics a cada empresa. La instal·lació i 

distribució interna dels punts de xarxa correspon a l’arrendatària, així com el seu manteniment posterior. 
 

B. Serveis de vigilància i consergeria  

B.1. Servei de consergeria 

La consergeria de l’edifici es presta de forma continuada per un auxiliar de serveis en horari de dilluns a divendres 
laborables de 8 a 22 hores, més els dissabtes de 8 a 14 hores. El conserge es troba físicament a l’edifici TCM2. 

B.2. Servei de vigilància 

Aquest servei es presta en les següents condicions a tot el conjunt del Parc (edifici universitari i edificis empresarials): 
està format per un vigilant de dilluns a divendres de 22 a 8 hores, més dissabtes, diumenges i festius de 0 a 24 hores, 
de manera complementària als horaris de consergeria.  

B.3. Mitjans tecnològics i de control de seguretat de les instal·lacions del Parc  

El parc disposa d’un sistema de CCTV de totes les zones comunes, que queda sota el control del servei de vigilància 
contractat com a element de reforç a les seves funcions. El Parc TecnoCampus disposa d’un sistema de detecció 
d’intrusió de totes les zones comuns. El sistema de control d’accés a l’edifici és mitjançant targetes de tecnologia RFID. 

C. Manteniment i Neteja 

C.1.Servei Manteniment: El servei de manteniment inclou el manteniment dels espais comuns (recepció, nucli de les 
dues torres i lavabos) i les instal·lacions amb les que originalment s’entreguen les oficines del TCM 3 a les empreses 
arrendatàries, és a dir, aquelles que es contemplen en el plec de clàusules tècniques. Es fa constar que s’exclou de 
manera expressa totes aquelles instal·lacions i obres que l’empresa faci sobre el local arrendat un cop entregades les 
claus per part de Parc TecnoCampus o aquelles que una altra empresa arrendatària anterior hagi realitzat sobre 
l’espai. 

Caldrà documentar i certificar qualsevol instal·lació o modificació que l’arrendatari faci sobre el local arrendat. 
Addicionalment, caldrà comunicar prèviament aquesta actuació a Parc TecnoCampus, que l’haurà de verificar, i si 
escau, autoritzar de manera expressa.  

C.2. Servei de neteja: La neteja afecta als espais comuns (passadissos, recepció, nucli de les dues torres, banys i sales 
de reunions) 

Els horaris de neteja de les torres es realitza de dilluns a divendres en la franja horària compresa entre les 19’00 de la 
tarda i finalitzant a les 8’00 del matí, de forma que no interfereixi en l’activitat del parc. No obstant això, durant el dia 
es mantindrà un servei permanent de neteja per la realització de manteniment bàsic. 



 
 
 
Garanties i condicions dels serveis i manteniments 
del Parc TecnoCampus 

 
A i B. Serveis d’accés a xarxa i Internet i telefonia IP: 
 

Aquests servei té com objecte subministrar accés a la 
infraestructura de xarxa de les espais d’oficina del 
Parc, accés a Internet i servei de telefonia si s’escau. 

Queden exclosos d’aquest servei totes les 
instal·lacions i equips que hagin realitzat o instal·lats 
els arrendataris. El servei consisteix en accés a 
Internet, per tant no es garanteix cap altre serveis que 
l’arrendatària pugui instal·lar sobre aquesta línea.  

Garanties de servei (“SLA”) 
El Servei estarà actiu 24 hores al dia, els 7 dies de la 
setmana, en cas d’averia o fallida, es garanteix el 
restabliment del servei en les següents condicions: 

Disponibilitat del servei 

Disponibilitat del servei Objectiu de 
disponibilitat 

Accés a Xarxa, Internet i 
Telefonia 

99,6 % 

Desviació del servei Penalització 

99,6% - 99,2% 10% del cost 
proporcional de la línea 

99,2% - 98,8% 30% del cost 
proporcional de la línea 

Inferior al 998,8% 50% del cost 
proporcional de la línea 

 

El percentatge de penalització es calcularà en 
proporció al cabdal assignat al llogater en relació al 
cabdal total subministrat per l’operador i al cost 
d’aquest subministrament en el moment de la 
incidència. Aquestes penalitzacions constitueixen una 
clàusula  penal que substitueix  qualsevol altre 
indemnització derivada del mal funcionament o 
interrupció, i saldarà totalment qualsevol dany i 
perjudici a l’arrendatària, directe o indirecte (a títol 
d’exemples no limitatius;  pèrdues de beneficis, 
ingressos, oportunitats de negoci, etc). 

Davant una eventual incidència, l’usuari informarà als 
serveis tècnics del Parc, que la classificaran com a greu 
o com a no greu. El temps de resposta i resolució serà:  

 

Qualificació No Greu Greu 

Dies Resposta Resolució Resposta Resolució 

Dies 
laborals de 
8h a 18h 

2h 12h 1h 4h 

Dies festius 
i laborals 
de 18h a 8h 

NBD NBD+12h 4h 8h 

 

Aquest temps de resposta en poden veure afectat per 
la necessitat de material per fer la reparació, en 
aquest cas i en funció del termini de lliurament dels 
proveïdors, la resolució serà parcial per evitar danys 
majors, fins realitzar la reparació definitiva amb el 
subministrament de material. 

Parc TecnoCampus podrà interrompre el servei per 
realitzar tasques de manteniment , millores o 
reparacions. Aquestes tasques es realitzaran de la 
forma més ràpida possible i sempre que sigui possible 
en horari de mínima afectació. L’arrendatària accepta 
la necessitat de consentir aquestes interrupcions i 
Parc TecnoCampus, qui sempre ho comunicarà 
prèviament a l’arrendatària, no estarà obligada a 
compensar  per aquestes interrupcions. 

Limitacions d’ús i responsabilitat 

El servei està limitat a l’ús per part de l’arrendatari, 
qui no el  podrà cedir ni compartir amb altres usuaris. 
Parc TecnoCampus es reserva la potestat d’establir els 
usuaris i les claus  que consideri necessàries per 
garantir el correcte ús del servei, així com demanar les 
dades identificatives necessàries a les empreses. 

Els usuaris es comprometen a fer un ús del servei 
conforme a la llei, al contracte, a l’ordre públic i als 
costums generals acceptats. No farà us de l’accés a 
Internet per difondre continguts il·legals, 
amenaçants, violents, abusius o qualsevol altre que 
pugui ser causant de delicte. 

Serà responsabilitat del client qualsevol repercussió 
legal que es derivi d’un ús il·lícit o inapropiat dels 
serveis de Xarxa, Internet i Telefonia IP.  



 
 
 
C. Serveis de manteniment 
Davant una eventual incidència, l’usuari informarà a 
Parc TecnoCampus, qui la classificarà com a greu o no 
greu pels serveis tècnics del Parc. El temps de resposta 
i resolució serà el següent: 
 

Qualificació No Greu Greu 

Dies Resposta Resolució Resposta Resolució 

Dies 
laborals de 
8h a 22h 

2 8 1 4 

Dies festius 
i laborals 
de 22h a 8h 

NBD 8 4 8 

 

Aquest temps de resposta en podrà veure afectat per 
la necessitat de material per fer front a la reparació, 
en aquest cas i en funció del termini de lliurament dels 
proveïdors, la resolució serà parcial per evitar danys 
majors, fins realitzar la reparació definitiva amb el 
subministrament de material. 

Les averies o intervencions que estiguin motivades per 
equips, instal·lacions o operacions realitzades per 
l’usuari, serà facturades segons tarifes de preus 
vigents de serveis tècnics. Si l’averia pot esperar i no 
afecta al funcionament general de les instal·lacions, 
es lliurarà un pressupost abans de fer la reparació  i 
aquesta haurà de ser acceptat de forma prèvia. 

Parc TecnoCampus podrà interrompre el servei per 
realitzar tasques de manteniment , millores o 
reparacions. Aquestes tasques es realitzaran de la 
forma més ràpidament possible i sempre que sigui 
possible en horari de mínima afectació. El Client 
accepta la necessitat de consentir aquestes 
interrupcions i que Parc TecnoCampus, sempre amb 
comunicació prèvia, no estarà obligada a compensar  
per les mateixes. 

Limitacions d’us i responsabilitat 
Els subministraments seran d’ús exclusiu per l’espai 
contractat. Parc TecnoCampus es reserva el dret de 
suspendre el servei si es detecta un ús inadequat del 
subministrament. 

Els serveis de subministraments de clima i electricitat, 
estan especificats per a ús d’oficines. Parc 
TecnoCampus no es farà  responsable del perjudici 
que pugui causar una interrupció dels serveis, que 

afectin a equips d’explotació o servei de negoci, com 
servidors i equips informàtics amb serveis crítics. Serà 
responsabilitat de l’usuari establir el mecanismes de 
seguretat i garantia de servei sobre aquestes 
instal·lacions (a caràcter informatiu no limitatiu, 
alguns exemples;  estabilitzadors elèctrics, SAI’s, 
refrigeració especifica de màquines, etc



 

  

ANNEX II 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL DELS 
EDIFICIS TCM2 I TCM3 

EXP. NÚM.  10/2016 

 

En ....................... amb DNI núm. ......... en nom propi (o en representació de .............) amb capacitat 
jurídica i d'obrar, assabentat del Plec de condicions que han de regir el contracte d’arrendament 
dels espais d’allotjament empresarial dels edificis TCM2 i TCM3, 
 
DECLARO RESPONSABLEMENT: 

A) Que compleixo (o que l’entitat que represento compleix) tots els requisits legalment establerts 
per contractar amb l’Administració, i amb totes les condicions establertes a la convocatòria i 
normativa. 

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

a) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, degudament 
inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o nomenament del seu legal 
representant, igualment inscrita en el Registre Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat 
o legal representant.  (Si és persona física: fotocòpia del DNI). 
 

b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una Administració 
pública que estableix l’art. 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. Es 
considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració local l’existència de 
deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu. 

 
c) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 

d) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit al 
Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d’estar inscrit.  

 
e) Per acreditar la solvència econòmica i financera, sense perjudici que per raons justificades 

puguin presentar qualsevol altra documentació considerada suficient per Parc TCM,  
s’efectuarà pels mitjans 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. 
 

f) La solvència tècnica i professional s’acreditarà per l’aportació de tots els mitjans següents:  
 



 

  

1. Pla d’empresa previst pel període de durada del contracte amb el que es pugui valorar 
la viabilitat econòmica i financera de l’activitat. 

2. Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent a l’activitat 
que es pretén desenvolupar al local, i últim rebut, sempre que exerciti activitats 
subjectes i no exemptes de l’esmentat Impost.  

3. Justificant de subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil multirisc per 
l’activitat desenvolupada amb un import mínim assegurat de 300.000.-euros per 
víctima. 
 

g) Documentació acreditativa del compliment del 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. (Només si els és exigible pel nombre de personal. En cas 
contrari, declaració responsable de no estarà sotmès a aquesta normativa). 
 

C) Que he conec i accepto la normativa i condicions de la convocatòria que regeixen aquesta 
licitació. 

D) 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  

E) Que designo als efectes de notificacions en relació amb el present procediment la següent adreça 
de correu electrònic: ........................................................... 

 

 

 
 
 (Lloc, data i signatura). 
 

 

  



 

  

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 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 declara no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una Administració pública 
que estableix l’art. 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. Es considerarà causa 
de prohibició de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa 
tributària pendents de pagament en període executiu. 

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................................... 

 

 

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 

 



 

  

ANNEX IV 

MODEL MEMÒRIA ACTIVITAT EMPRESA 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANNEX V 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIGÈNCIA DE PODERS 

 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL DELS 
EDIFICIS TCM2 I TCM3 

EXP. NÚM.  10/2016 

 

En ....................... amb DNI núm. ......... en nom propi (o en representació de .............) amb capacitat 
jurídica i d'obrar, assabentat del Plec de condicions que han de regir el contracte d’arrendament 
de les plantes segona i tercera de l’edifici al carrer Balmes 37-39 de Mataró, 
 
 
DECLARO RESPONSABLEMENT: 

 

A) Que en el marc de la present licitació, s’ha presentat original o còpia de l’escriptura de poders a 
favor de ______________ (nom i cognoms), de data __ de _______ de ____, autoritzada pel Notari 
de ___________(localitat), _______________ (nom i cognoms del notari/a), sota el seu número de 
protocol _________. 

 

B) Que, la citada escriptura és vigent i no ha sigut modificada, restringida ni limitada. 

 

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

 

(lloc i data ) 

 

 

Signatura de l’apoderat  
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ANNEX VI 

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 
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ANNEX VII. 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. 

 

 


