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NORMATIVA PER A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I VARIS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, (1) DE L’ARRENDAMENT DELS ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL DE 
L’EDIFICI TCM6, (2) DELS ESPAIS DESTINATS A LA INCUBACIÓ I (3) DE LA CESSIÓ DE L’ESPAI 
DESTINAT A ACCELERADORA EMPRESARIAL 
 
EXPEDIENT NÚMERO 67/2017 
 
I.- ANTECEDENTS 
 
En concordança amb les seves finalitats estatutàries, la Fundació TecnoCampus inicia un projecte 
que té per objecte convertir al Parc TecnoCampus en un referent en el sector de la salut. En aquest 
sentit, crea un espai per a empreses de l’àrea de salut, amb la finalitat de crear un Hub al voltant 
del Clúster de Salut on es concentrin emprenedors, start-ups i empreses ja consolidades en especial 
dels subsectors de Medical devices, TIC aplicades a la salut i bio, a la vegada que s’afavoreix una 
col·laboració més estreta entre la universitat i l’empresa. Cal indicar que la citada incubadora 
d’empreses del sector salut es podria cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. 
 
El projecte habilita un espai de 1250m2 (TCM6) adjacent a l’Escola Superior de Ciències de la Salut 
TecnoCampus en el què s’hi distingeixen 4 espais d’incubació, 7 espais d’allotjament empresarial i un 
espai d’acceleració.  
 
 
II.- DISPOSICIONS GENERALS 

 
1. Objecte 
 
1.1 És objecte d’aquests plecs regular les condicions d’adjudicació dels espais disponibles a l’Edifici 
TCM6, ubicat al passatge Antoni Macià i Fonoll número 23, destinats a (a) lot 1, destinat a 
l’allotjament empresarial en règim d’arrendament, (b) lot 2, destinat a la Incubació i (c) lot 3, 
destinat a la instal·lació d’una acceleradora empresarial. L’adjudicació s’instrumentarà seguint els 
principis de publicitat, concurrència i transparència. La finalitat principal és la de fomentar 
l’ocupació dels nous espais disponibles amb empreses dels sectors medical devices, tecnologies 
aplicades a la salut i bio, tots ells prioritaris en l’acció de la Fundació Tecnocampus.  
 
a) Lot1. Els espais a arrendar a l’edifici TCM6 són els que es detallen a continuació: 
 

destinació de l’espai Codi de l’espai Superfície 

Medical Device/ Digital health Oficina 2 104,84m2 

Medical Device/ Digital health Oficina 3 109,93m2 

Medical Device/ Digital health Oficina 4 36,30m2 

Medical Device/ Digital health Oficina 5 53,02m2 

Biotech Oficina 6 143,61m2 

Biotech Oficina 7 92,18m2 

Biotech Oficina 8 88,07m2 
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Les empreses indicaran en la seva sol·licitud, el codi de l’espai al que es vol optar. Es podrà optar 
a un màxim de tres espais per sol·licitud  i s’adjudicaran segons els criteris de prelació establerts a 
l’article 9. No es podrà adjudicar més d’un espai per sol·licitant. 
 
b) Lot2. Els espais destinats a la Incubació a l’edifici TCM 6 són els que es detallen a continuació: 
 

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

 
Els sol·licitants podran escollir local atenent a l’ordre de classificació resultant de l’aplicació dels 
criteris establerts a l’article 9. No es podrà adjudicar més d’un espai per sol·licitant. 
 
c) Lot3. L’espai a cedir per a destinar a Acceleradora és el que es detalla a continuació: 

• Oficina 11 – (98m2)  
 
En el plec de prescripcions tècniques s’hi annexa el plànol dels espais amb el detall de les 
superfícies d’ús compartit.  
 
2. Normes reguladores 

 
2.1 Pel que fa als espais destinats a l’arrendament, malgrat que el règim jurídic dels contractes que es 
formalitzin en virtut dels presents plecs d’adjudicació estigui sotmesa a la Llei 29/1994, de 24 de 
desembre, d’arrendaments urbans (LAU), la preparació i adjudicació dels mateixos es regirà per les 
condicions incloses en aquesta normativa; per la normativa interna de contractació aprovada pel 
Patronat en sessió de 28 d’abril de 2015, 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. 
 
2.2 El servei d’incubació es regeix pel reglament de funcionament intern de la incubadora 
d’empreses d’innovació i base tecnològica de Tecnocampus Mataró-Maresme, aprovat pel Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus en sessió ordinària de 23 de 
novembre de 2010, i que es va subrogar la Fundació en virtut dels acords aprovats per Patronat de 
data 24 de gener de 2017. 

 
En tots els casos, serà d’aplicació les normes de règim intern dels espais TCM6, que es faciliten als 
interessats al portal del contractant de la Fundació TecnoCampus, als efectes escaients. 
 
3. Preu dels espais objecte d’adjudicació 

 
3.1. El preu de l’adjudicació es correspon al següent: 
 
a) Lot 1. Els espais destinats a l’arrendament tenen un preu unitari 14,65€/m2/mes 
 
b) Lot 2. Els espais d’Incubació distingeixen segons períodes d’estada: 
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Període Preu/m2/mes 

Primer any 9 € 

Segon any 11 € 

Tercer any i següents 14 € 

 
 
c) Lot 3. No s’estableix un preu com a contrapartida econòmica per a l’ocupació dels espais destinats a 
l’acceleradora, atès que l’adjudicatari haurà de desenvolupar un programa d’acceleració a favor de la 
Fundació en els temes descrits a l’Annex I. Les empreses interessades en ocupar l’espai, hauran de 
presentar una declaració jurada en la que hi consti el seu compromís en l’execució del programa i en 
la presentació a la Fundació dels indicadors de compliment i seguiment, amb la regularitat que les parts 
estableixin. 
 
3.2 Els preus dels subapartats a) i b) s’estableixen com a fixes, no essent susceptibles d’alça per part 
dels licitadors.  
 
4. Serveis inclosos en els preus establerts 

 
4.1 El pagament dels preus establerts per part dels adjudicataris els hi donarà el dret d’ús pacífic de 
la possessió del/s local/s adjudicats, així com, de gaudir dels serveis que s’indica al plec de 
prescripcions tècniques. 
 
5. Dades tècniques d’entrega dels locals 

 
5.1 Els locals s’entregaran amb les característiques tècniques (dimensions, acabats i instal·lacions) 
detallades en el plec de prescripcions tècniques 
 
6. Durada del contracte/ conveni 

 
6.1 Pel que fa als espais destinats a l’arrendament, 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 
parts del termini d’1 any. 
 
L’incompliment d’aquest termini de duració obligatòria comportarà la incautació de la fiança 
dipositada. Així mateix, durant la vigència d’aquest termini obligatori d’un any tampoc serà possible 
realitzar modificacions o ampliacions dels espais ocupats. 
 
6.2 Les empreses que s’instal·lin a la Incubadora signaran un conveni amb una durada inicial màxima 
de 3 anys, ampliables fins a 2 anys més en els casos en què l’start up es trobi encara en fase de 
validació de model de negoci i així ho acrediti un informe tècnic elaborat pel servei d’empresa de 
la Fundació TecnoCampus.  
 
6.3 L’adjudicació de l’espai d’acceleradora es formalitzarà mitjançant un conveni entre les parts 
amb una durada inicial de 2 anys, prorrogables fins a un màxim de 2 anys addicionals per períodes 
anuals.  
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7. Empreses adjudicatàries: capacitat i prohibició per contractar   

 
7.1 Podran presentar sol·licituds de participació en el programa les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, que no es trobin incurses en cap 
prohibició per contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica. 
 
7.2 En el supòsit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es podrà tenir en compte 
a les societats pertanyents al grup, a l'efecte d'acreditació de la solvència econòmica, financera i 
tècnica, o de la corresponent classificació, si és necessari, de la persona jurídica dominant, sempre 
que aquesta acrediti que té efectivament a la seva disposició els mitjans que siguin necessaris per 
a l'execució dels contractes. 
 
 
III.- DE L’ADJUDICACIÓ 
 
8. Forma d’adjudicació 

 
8.1 L’adjudicació dels espais descrits en l’objecte del contracte s’adjudicarà pel procediment obert 
i varis criteris d’adjudicació.  
 
 
9. Criteris de valoració per l’adjudicació dels espais 

 
9.1 Lot1. Per a l’adjudicació dels espais d’arrendament objecte d’aquesta normativa s’aplicaran els 
següents barems de puntuació: 
 

Criteris  Punts 

 
1. Pertànyer a un sectors prioritari per Parc Tecnocampus Health. 

La definició del sector vindrà delimitada en funció de la correspondència de la 
classificació del CNAE de l’empresa, IAE i /o la classificació següent identificada:   

 D-Health (Salut digital): L'ús de les tecnologies de la informació i comunicació 
per millorar la salut humana, els serveis de salut i el benestar dels individus i 
entre poblacions. Inclou el suport sanitari i millores en el benestar de les 
persones mitjançant dispositius mòbils (M-Health). 

 Medical Devices: Qualsevol instrument, dispositiu, equip, programa 
informàtic, material o altre utilitzat sol o en combinació , inclosos els 
programes informàtics adreçats pel seu fabricant a finalitats específiques de 
diagnòstic i/o teràpia i que intervingui en el seu funcionament, destinat pel 
fabricant a ser utilitzat en essers humans, sol o en associació d’altres  

 Biotech: Tota aplicació tecnològica que utilitzi sistemes o processos biològics 
u organismes vius o els seus derivats per a la creació o modificació de 
productes o processos. 

 
Es valorarà que l’empresa s’identifiqui amb un d’aquests subsectors, el seu pes en 
relació a la competència directa o la seva capacitat de complementar-lo. 
 

25 

 20 
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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 específics  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. 

 

 
3. Nivell d’interacció amb els centres universitaris o de recerca pública  

 
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 en els darrers 3 
anys (projectes de fi de carrera, becaris, convenis de col·laboració, 
contractes de pràctiques, contractes de recerca, etc.) 

 Desenvolupar un projecte d’emprenedoria provinent dels centres 
universitaris, especialment de Catalunya o de programes 
d’incubació/acceleració vinculats al sector i subsectors prioritaris per 
aquesta licitació. 

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

 
 

20 

 
4. Impacte de l’activitat sobre el territori. 

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

Subcriteri Punts 
2.1. Nombre de treballadors en plantilla. 

Fins a 5 treballadors  (2 punts) 
Entre 5-10 treballadors (3 punts) 
Més de 10 treballadors (5 punts)  

 

[5] 

2.2. Previsió de l’evolució de la plantilla en els propers 3 anys. [5] 
2.3. Percentatge de titulats universitaris o doctors en plantilla. [5] 

20 
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2.4. Visió global de negoci, orientació i penetració del projecte en el 
mercat internacional. 

[5] 

 

 
5. Millores: Serà objecte de valoració:  
 

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

 Haver rebut el reconeixement com spin-off d’una universitat. 

 Provenir o haver estat en un altre Parc Científic i/o de recerca i Innovació. 

 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. 
 

15 

Total 100 

 
9.2 Lot 2. Per a l’adjudicació dels espais en incubació objecte d’aquesta normativa s’aplicaran els 
següents barems de puntuació: 
 

Criteris  Punts 

 
1. Pertànyer a un sectors prioritari per Parc Tecnocampus Health. 

La definició del sector vindrà delimitada en funció de la correspondència de la 
classificació del CNAE de l’empresa, IAE i /o la classificació següent identificada:   

 D-Health (Salut digital): L'ús de les tecnologies de la informació i comunicació 
per millorar la salut humana, els serveis de salut i el benestar dels individus i 
entre poblacions. Inclou el suport sanitari i millores en el benestar de les 
persones mitjançant dispositius mòbils (M-Health). 

 Medical Devices: Qualsevol instrument , dispositiu, equip, programa 
informàtic, material o altre utilitzat sol o en combinació , inclosos els 
programes informàtics adreçats pel seu fabricant a finalitats específiques de 
diagnòstic i/o teràpia i que intervingui en el seu funcionament, destinat pel 
fabricant a ser utilitzat en essers humans, sol o en associació d’altres  

 Biotech: Tota aplicació tecnològica que utilitzi sistemes o processos biològics 
u organismes vius o els seus derivats per a la creació o modificació de 
productes o processos. 

 
Es valorarà que l’empresa s’identifiqui amb un d’aquests subsectors, tenint en compte 
la seva viabilitat a nivell econòmic , financer  tècnic  
 

30 

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 al model de negoci, especialment al posicionament del projecte en 
el mercat plantejat respecte la potencial competència. S’entendrà  activitat 
innovadora l’activitat descrita segons criteris marcats en el Manual de Oslo. Es tindrà 
en compte en la valoració també l’existència de:  

25 
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 Investigació bàsica i desenvolupament tecnològic competitiu, amb 
indicació de patents potencials, registrades o protecció de Tecnologia 
pròpia 

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

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

 

 
3. Nivell d’interacció amb els centres universitaris o de recerca pública  

 
Es valorarà el nivell d’interacció que l’empresa licitadora tingui previst mantenir amb 
centres universitaris  
Desenvolupar un projecte d’emprenedoria provinent dels centres universitaris, 
especialment de Catalunya, o de programes d’acceleració vinculats al sector i 
subsectors prioritaris per aquesta licitació. 
 

20 

 
4. Impacte de l’activitat sobre el territori. Es valorarà:  

 La capacitat de crear nous llocs de treball, mitjançant l'autocupació o la 
ocupació de tercers, o mantenir els ja existents en la empreses de recent 
creació. 

 Que incorpori un percentatge de titulats universitaris o doctors en plantilla. 

 Que tingui una visió global de negoci, orientació i penetració del projecte en 
mercats Internacionals 

 

25 

Total 100 

 
9.3 Lot 3. Per a l’adjudicació de l’espai acceleradora objecte d’aquesta normativa s’aplicaran els 
següents barems de puntuació: 
 

Criteris  Punts 

1. Experiència. 
Experiència de les persones implicades en programes de suport a startup 30 

2. Formulació del programa d’acceleració: 
Presentació de forma descriptiva la proposta concreta del programa d’acceleració 
per fases segons exigències de les bases de concurs 

20 

3. Metodologia  
Donar detall de les metodologies a utilitzar en la Impartició del programa 
d’acceleració 

10 

4. Mèrits de l’equip de treball. 
Experiència emprenedora i empresarial 

20 

5. Millores:  
Fer propostes que millorin el que es demana i que guardin relació directe amb 
l’objecte del contracte 

10 

 10 
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6. Pressupost econòmic detallat:  
Valoració de:  
Direcció del programa 
Execució del programa 
Pla de marketing 

Total 100 

 
10.  Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 

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

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

2n)  En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar el criteri precedents, es decidirà 
l’adjudicació, entre elles, per sorteig. 

 
 
11. Presentació de proposicions 

 
9.1. Les empreses que desitgin sol·licitar un dels espais disponibles a l’edifici TCM6 hauran de 
presentar les seves proposicions a la recepció de l’Edifici TCM2, Av. Ernest Lluch, 32, Planta Baixa, 
durant l’horari d’oficina (de dilluns a divendres de 9h a 14h). 
 
9.2 El termini de presentació de sol·licituds serà fins al proper 15 de setembre de 2017. 
 
9.3 Es podran presentar les proposicions a les oficines de Correus, dintre del termini i horari abans 
esmentat, si bé caldrà comunicar aquest particular a la Fundació TecnoCampus mitjançant correu 
electrònic a l’adreça licitacions@tecnocampus.cat, el mateix dia de la seva presentació. Sense la 
concurrència d’ambdós requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per la Fundació amb 
posterioritat al termini assenyalat anteriorment.  
 
En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de 
proposicions no hagués arribat la proposició enviada per correu a la Fundació TecnoCampus, 
aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
9.4 La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l’acceptació incondicionada de 
les clàusules d’aquesta normativa, de les condicions del contracte o conveni que s’adjunta com a 
Annex número II, la normativa de règim intern dels espais  i la declaració responsable que reuneix 
totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’administració. 
 
9.5 Les proposicions es presentaran en dos sobres tancats, identificats en el seu exterior amb la 
indicació de la licitació a la qual concorrin i el número d’expedient i signats per la persona licitadora 
o la persona que la representi, amb indicació del nom i cognoms o raó social de l'empresa.  
 
A l'interior dels sobres es farà constar en una fulla independent el seu contingut, que ha d'estar 

mailto:licitacions@tecnocampus.cat
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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, INCUBACIÓ I ACCELERACIÓ DE L’EDIFICI TCM6   
EXP. NÚM.  ..../2017 
INDICAR MODALITAT D’ESPAI: ARRENDAMENT/ INCUBACIÓ/ ACCELERACIÓ 
NOMÉS EN CAS DE MODALITAT ARRENDAMENT, INDICAR FINS A 3 CODIS DE L’ESPAI SEGONS 
ARTICLE 1. 
 
PRESENTADA PER: 
Nom i cognom o raó social licitador/a:  
NIF/CIF: 
Adreça: 
Telèfon: 
Correu electrònic: 
Persona de contacte: 
Data i signatura: 

 
En aquest sobre s’inclourà la documentació següent: 
 
a) Declaració responsable substitutiva dels requisits de personalitat, capacitat, representació i 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional sol·licitades en el present procediment 
d’adjudicació, segons disposa l’article 146.4 TRLCSP i d’acord amb el model adjunt Annex III. 
 
Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat 
Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de les empreses 
d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la solvència econòmica, 
financera, tècnica o professional.  
La classificació de les unions temporals d’empreses serà la resultant de l’acumulació de les 
classificacions de les empreses agrupades.  
 
b) Les empreses inscrites al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya, en endavant RELI, o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat, 
en endavant ROLECE, no hauran d’aportar la declaració substitutiva dels requisits de personalitat I 
capacitat si consten als corresponents registres. Mitjançant escrit que inclourà dins del sobre de 
documentació administrativa general, les empreses comunicaran la circumstància que estan 
inscrites al RELI o al ROLECE. En aquest cas podran aportar el certificat d’inscripció acompanyat de 
la següent documentació: 
 

1. Declaració responsable en que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
certificat no han experimentat variació (Annex IV). 
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L’acreditació de la possessió i validesa dels requisits a què es refereix la declaració responsable 
substitutiva, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per 
haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.  
 
En tot cas l’òrgan de contractació, per tal de garantir el bon fi del procediment, pot sol·licitar, en 
qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que els licitadors aportin la 
documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del 
contracte. 
 
c) En el cas que diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal, aportaran a més un 
document, que podrà ser privat, pel qual, en cas de resultar adjudicataris, es comprometen a 
constituir-la. Aquest document haurà d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses 
i en ell s’expressarà la persona a qui designen representant de la UTE davant l’Administració per a 
tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que a cadascun d’ells correspongui en 
la UTE. 
 
d) Només per a empreses estrangeres: Declaració signada pel legal representant, de submissió a 
la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, 
de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 
 
SOBRE NÚM. 2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
A l’exterior del sobre hi ha de figurar la menció: 
 

 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A L’ADJUDICACIÓ DELS ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL, 
INCUBACIÓ I ACCELERACIÓ DE L’EDIFICI TCM6   
EXP. NÚM.  ..../2017 
INDICAR MODALITAT D’ESPAI: ARRENDAMENT/ INCUBACIÓ/ ACCELERACIÓ 
NOMÉS EN CAS DE MODALITAT ARRENDAMENT, INDICAR FINS A 3 CODIS DE L’ESPAI SEGONS 
ARTICLE 1. 
 
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 9 d’aquesta normativa. Com a mínim inclourà els següents documents:  
 
a) Índex del contingut del sobre.  
b) Memòria de  l’activitat de l’empresa fent esment als punts que es referencien a la clàusula 

novena del present plec. 
 
12. Documents i dades de les empreses licitadores de caràcter confidencial.  

 



 
 

11 
 

 

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

 
 
13. Desenvolupament del procediment 

 
13.1. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa es reunirà per analitzar la capacitat i 
solvència de les empreses licitadores i l’informe tècnic relatiu a les propostes valorables mitjançant 
un judici de valor (sobres 1 i 2). Alhora, ha de proposar l’admissió o inadmissió de les empreses 
licitadores, així com la puntuació de les proposicions valorables mitjançant un judici de valor.  
 
13.2 En cas que es detectin defectes o omissions esmenables en la presentació dels documents es 
podrà atorgar als licitadors afectats un termini no superior a dos dies hàbils per esmenar-los, de 
conformitat amb l’article 81.2 de la RGLCAP. Aquesta comunicació es farà a l’adreça electrònica que 
els licitadors hagin indicat. Així mateix, podrà requerir la presentació en el termini de cinc dies 
naturals de documentació complementària o aclariments sobre la presentada, d’acord amb l’article 
22 del RGLCAP. 

 
13.3 La Mesa de contractació procedirà a l’obertura del sobre núm. 2, valorarà les ofertes rebudes 
segons els criteris de valoració i classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i 
farà la proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació.  

 
13.5 La Mesa de contractació estarà constituïda per les persones següents:  

 
Presidència: President/a de la Fundació TecnoCampus o persona en qui delegui. 
 
Vocals:  Director general de Parc TCM o persona en qui delegui 
   Directora del Servei d’Empresa 
   Director d’Infraestructures de la Fundació TecnoCampus 
   Coordinador del Parc empresarial 
 
Secretari/ària:    El/la Secretari/ària del Patronat de la Fundació TecnoCampus, o persona en 

qui delegui 

 
14. Adjudicació 

 
14.1. El resultat de l’adjudicació consistirà en una llista prioritzada de les ofertes en funció de la 
puntuació atorgada a cada oferta presentada.  
 
14.2. L’òrgan de contractació adjudicarà els espais mitjançant resolució motivada que notificarà 
a tots els licitadors i es publicarà al Perfil de Contractant de la Fundació TecnoCampus. El termini 
màxim per efectuar l’adjudicació és de dos mesos a comptar de l’obertura de les proposicions.  
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14.3. 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 licitadors que hagin presentat la declaració responsable 
substitutiva hauran de presentar la documentació següent:  

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

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

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

Document Nacional d’Identitat, NIE o passaport i original o còpia autèntica de l'escriptura 
que acrediti la representació, o bé còpia compulsada. S’haurà de presentar declaració 
responsable conforme els poders són vigents i no han estat modificats, restringits o limitats, 
especificant la data de l’escriptura d’apoderament, el número de protocol i el nom del 
notari (Annex V).  

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

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

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

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

 Certificat d’inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA). 

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

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

o Si l’empresa es troba en algun supòsit d’exempció recollit al Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració 
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el 
document de declaració en el cens d’obligats tributaris.  
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14.3 Els sol·licitants que hagin presentat la declaració responsable substitutiva i els sol·licitants que 
estiguin degudament inscrits en el RELI o ROLECE hauran de presentar, en tot cas, la documentació 
següent:  

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

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

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

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

 
14.4. En el supòsit que no s’aporti aquesta documentació, es deixarà sense efecte aquesta 
proposta d’adjudicació i procedirà a adjudicar l’espai al següent sol·licitant segons ordre de 
prelació, d’acord amb els criteris d’adjudicació. 
 
15. Llista de reserva 

 
15.1. Es crearà una llista de reserva que inclourà tots aquells licitadors que s’hagin presentat a la 
licitació, que no hagin quedat exclosos de la licitació i que no resultin adjudicataris, respectant 
l’ordre que resulti de la ponderació de la seva oferta segons els criteris de valoració establerts a la 
clàusula novena 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 dels espais. En aquests casos, serà facultat de la Directora del Servei 
d’Empresa i del Coordinador del Parc empresarial examinar la documentació acreditativa 
presentada i emetre, si escau, informe positiu. Aquest informe serà elevat a la Direcció General, per 
tal que resolgui, si així estima convenient el seu atorgament. 
 
IV.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE O CONVENI 
 
16. Formalització del contracte o conveni 
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16.1.- El contracte o conveni es formalitzarà en document privat dins del termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació a l’arrendatari de la disponibilitat del local adjudicat. 
L’adjudicatari podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent al seu càrrec les 
corresponents despeses.  
 
 
 
 
17. Dades de caràcter personal 

  
17.1 Les dades de caràcter personal de les persones licitadores o dels seus treballadors/res que, 
amb motiu d'aquesta contractació, obrin en poder de Fundació TecncoCampus, seran tractades de 
conformitat amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal. 
 
17.2 La Fundació TecncoCampus es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les 
dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per a 
evitar la seva alteració, pèrdua, manipulació o accés no autoritzat, tractament o accés no autoritzat, 
en funció en tot moment de l’estat de la tecnologia.  
 
17.3 Els titulars de les dades tindran la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita adreçada a Fundació TecncoCampus, avinguda 
Ernest Lluch 32, edifici TCM1, 08302 Mataró. 
 
V.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE O CONVENI 

 
18. Execució del contracte o conveni 

 
18.1 El contracte o conveni s’executarà amb estricta subjecció a les clàusules i condicions 
establertes en aquest document, en les clàusules del contracte adjuntades com a Annex número 
II. 
 
19. Principis ètics i regles de conducta 

 
19.1 Els licitadors i contractistes s’obliguen a adoptar una conducta èticament exemplar i actuaran 
per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i hauran d’adequar la seva activitat 
a l’efecte, assumint particularment les obligacions recollides a l’Annex VII. 
 
VI.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE O CONVENI 
 
20.  Compliment del contracte o  conveni 

 
20.1. Sens perjudici que les qüestions relatives a la resolució anticipada del contracte, cessió i 
suspensió  que no estiguin regulades en el present plec o en el contracte o conveni, es regiran per 
les normes de dret privat que en cada cas siguin d’aplicació, 
 
VII.- DISPOSICIONS FINALS 
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21. Jurisdicció competent 

 
21.1 Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interposició o execució del present 
contracte, les parts se sotmetran a la jurisdicció i competència dels jutjats de la ciutat de Mataró, amb 
renúncia a qualsevol un altre que pogués correspondre-li.  
 
 
 
ÍNDEX D’ANNEXOS: 
 

 Annex I. Programa d’acceleració a desenvolupar en l’oficina número 11 

 Annex II. Models de contractes i convenis 

 Annex III. Declaració responsable 

 Annex IV. Declaració de vigència de dades del registre electrònic d’empreses licitadores 

 Annex V. Declaració responsable de vigència de poders 

 Annex VI. Declaració de confidencialitat de dades i documents 

 Annex VII. Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han 
d’adequar la seva activitat 
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ANNEX I 
PROGRAMA D’ACCELERACIÓ A DESENVOLUPAR EN L’OFICINA NÚMERO 11 

 
TecnoCampus és una fundació que té per objecte actuar com a principal motor a nivell territorial 
per captar, potenciar i retenir el talent necessari pel desenvolupament econòmic i social del seu 
territori, fomentar una cultura emprenedora a tots els nivells, articulant els mecanismes necessaris 
per facilitar la capitalització del coneixement generat i esdevenir un focus d’atracció d’inversors per 
l’activitat empresarial. 
 
TecnoCampus fa una aposta decidida d’impuls de la innovació i especialització territorial, alineat 
amb l’estratègia competitiva territorial dels PECT, apostant per un clúster de potencial innovació, 
el clúster salut. En aquest context, TecnoCampus dota una nova infraestructura, el TCM6 orientada 
a donar servei a tot el cicle de vida del món empresarial de l’entorn Salut, impulsant directa o 
indirectament serveis de suport a l’emprenedoria tant en la fase pre-seed, com la fase d’acceleració 
i creixement.  
 
Dins aquest programa, es destina un dels espais habilitats al TCM 6 al servei d’acceleració, que 
s’executarà per part d’una entitat externa que dissenyi i implementi un programa d’Acceleració 
vertical del sector salut.  
 
El programa d’acceleració a desenvolupar per l’adjudicatari inclourà com a mínim el següent: 
 

- Crida de projectes del sector Salud de base innovadora pels segments Digital Health, 
Medical Device i BioTech. Cada un d’aquests segments tindrà una edició diferenciada 
del programa d’acceleració a l’any.  

- Selecció de fins a 5 candidatures per cada edició i segment, mitjançant tribunal de 

selecció, en el qual TecnoCampus tindrà representació. 

- Servei a les startup seleccionades per a la validació dels models de negoci: mercat, 

proposta de valor, canal, model d’ingressos, estructura de costos, activitats i recursos 

clau, partners clau. 

- Servei de mentoring de Negoci i/o tècnic (clínic i tecnològic si es requereix) 

- Full de ruta per l’aixecament de finançament 

- Arquitectura d’equip 

- Connexions amb factors clau: partners, canal, inversors, board 

- Visibilitat en mitjans 

- Organització i celebració d’un demo day al TecnoCampus. 

La totalitat del programa ha de tenir una màxima presencialitat en l’entorn TecnoCampus.  

 

2. Drets i obligacions de l’entitat adjudicatària. 

Serà a càrrec de l’entitat adjudicatària: 

o El disseny i execució del programa d’acceleradora de startups de salut per  a 

TecnoCampus, prèvia validació conjunta d’una proposta que comprengui els punts 

enumerats en el punt anterior. 

o La imatge corporativa ,la marca del programa d’acceleració i tot el material de 

comunicació  que es generi haurà de contenir TecnoCampus sota la llegenda “by 

TecnoCampus”.   
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o La titularitat de la marca que es crei per l’acceleradora correspondrà al 50% a 

TecnoCampus i 50% a qui resulti guanyador del concurs. 

o TecnoCampus participarà en la selecció de Start-ups amb un membre del tribunal  

de selecció. 

o Les empreses seleccionades al programa d’acceleració, hauran d’estar físicament 

presents en règim d’us durant el període d’acceleració a l’espai designat a  tal 

efecte al TCM6. 

o La campanya de Màrqueting i l’estratègia on line  

TecnoCampus participarà en la visió, missió i objectius  del projecte a més d’oferir suport, 

infraestructura, contactes, facilitadors de recursos pel correcte funcionament de l’acceleradora. 

L’adjudicatària es compromet a donar feedback mensualment de l’evolució del programa. 

TecnoCampus realitzarà el seguiment i avaluació del present encàrrec de gestió, en base als 

indicadors i mecanismes d’avaluació. 

 

En contraprestació a l’activitat desenvolupada, TecnoCampus cedeix un espai d’acceleració al TCM6 

(98,59 m2 )on poder impartir i acollir les empreses del programa en règim de Coworking en un espai 

polivalent (formació, reunions, networking i punts de treball) , envoltat del Hub empresarial Salut 

que TecnoCampus ha creat com a estratègia de competitivitat d’especialització sectorial.  

 

Així mateix, TecnoCampus oferirà suport a les tasques de comunicació i màrqueting per donar 

visibilitat i difondre l’acceleradora així com les iniciatives accelerades mitjançant els seus mitjans, 

i/o xarxes socials. 

 

TecnoCampus posarà a disposició de l’acceleradora la xarxa de relacions, contactes, i acords amb 

institucions de renom vinculades al teixit productiu, l’ecosistema innovador i al sector salut, que 

siguin rellevants i estratègiques. 

 
3. Avaluació del programa 
Es constituirà una comissió de seguiment que es reunirà mensualment. Per part de TecnoCampus 
assistirà la Direcció de l’Àrea   i la part de l’equip tècnic que es consideri oportú en cada cas en 
funció dels continguts de la reunió. 
 

a. Indicadors de procés: 

i. Nombre d’startup que presenten candidatura 

ii. Nombre d’startup que entren en programa 

iii. Nombre de mentors participants 

iv. Nombre de programes a l’any 

v. Grau de compliment de les fases i calendari del programa 

b. Indicadors de resultat: 

i. startup que finalitzen el programa 

ii. startup invertides 

iii. grau de satisfacció de les startup participants 

iv. variació de la valoració final de les startup participants 
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4. Causes específiques de resolució del conveni  

- No retre comptes dels indicadors de gestió, seguiment i avaluació en les reunions 
preestablertes del comitè de seguiment creat per tractar aquestes qüestions. 

- La no creació d’una xarxa d’inversors o business angels especialitzats en el sector Health 
que veritablement tingui experiència en invertir en start-ups del sector salut. Crear aquesta 
xarxa o vincular-se a una preexistent és condició obligada per gestionar aquest projecte ja 
que l’aixecament d’inversió privada per part de les start-ups és clau per accelerar el seu 
creixement. Es donarà un termini d’un any  per la valoració d’aquesta clàusula. 

- La no presencialitat al parc TecnoCampus de les sessions grupals que es puguin 
desenvolupar en el marc del programa d’acceleració (sessions de capacitació professional, 
jornades de networking, Fòrums d’Inversió, entre altres) 
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ANNEX II 
 
Veure: 
 
ANNEX II.a - Model de contracte d’arrendament  
ANNEX II.b - Model de conveni d’incubadora  
ANNEX II.c - Model de conveni d’acceleradora 
  



 

1 
 

MODEL DE CONTRACTE D’ARRENDAMENT TCM6 
 
Mataró, [...] de [...]  de 2017. 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, [...], amb NIF núm. [...], amb domicili a efectes de notificacions a la ciutat de 
Mataró, al carrer Ernest Lluch, 32. 
 
I de l’altra part, [...], amb NIF núm. [...], amb domicili a efectes de notificacions a la ciutat de 
Mataró, al carrer [...]. 
 

INTERVENEN 
 

El primer en nom i representació de la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb 
el mateix domicili del seu representant i proveïda de CIF G62034111, la qual va ser constituïda 
per carta fundacional atorgada davant el notari de Mataró, Sr. Claudio Reig Verdú, el 20 de 
juliol de 1999, sota el núm. 933, del seu protocol, causant la inscripció 1.354 en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya; actuant en virtut de [...] (en endavant, 
‘ARRENDADORA’) 
 
El segon en nom i representació de [...], amb el mateix domicili que el seu representant i  
proveïda de CIF [...], la qual va ser constituïda mitjançant escriptura pública atorgada pel notari 
de [...], Sr. [...], el [...], sota el núm. [...] del seu protocol; actuant en virtut de [...] (en endavant, 
‘ARRENDATÀRIA’) 
 
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 l’ARRENDARORA disposa l’ús dels locals [...] de l’Edifici TCM6, ubicat al passatge Antoni 
Macià i Fonoll número 23 
 
II.- Que en reunió del Patronat de l’ARRENDADORA de 18 de juliol de 2017 es va prendre, entre 
altres, l’acord d’iniciar el procediment de licitació per l’adjudicació dels contractes d’arrendament 
a tercers dels locals de l’edifici TCM6, aprovant la corresponent normativa d’adjudicació, plec de 
prescripcions tècniques i normes d’ús de l’espai. 
 
III.- 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 puguin quedat deserts, en la 
mateixes condicions establertes en la normativa de la licitació. 
 
IV.- Que l’ARRENDATÀRIA, havent resultat adjudicatària de la licitació i havent presentat la 
documentació requerida per l’ARREDADORA, està interessada en instal·lar-se al [...]. 
 
V.- Que, en virtut de tot allò exposat, les parts compareixents subscriuen el present contracte 
d’arrendament de local de negoci (ús diferent del de vivenda), en base a les següents 
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CLÀUSULES 
 Primera.- Objecte.  
 
El present contracte té per objecte l’arrendament del local [...] de l’edifici  TCM 6,  ubicat al  
passatge Antoni Macià i Fonoll número 23, de Mataró. 
  
Mitjançant aquest acte, l’ARRENDATÀRIA 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’ARRENDATÀRIA s’obliga a instal·lar la seva activitat en el local que resulti 
adjudicat en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de signatura d’aquest 
document. 
 
Tercera.- Durada.  
 
S’estableix un termini inicial de duració del contracte de CINC (5) ANYS a comptar des de la 
data de la signatura d’aquest document per les parts, establint una durada mínima obligatòria 
per ambdues parts D’UN (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’ARRENDATÀRIA, 
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  a principi de mes, del dia  1 al 5, mitjançant domiciliació bancària al 
compte número [...], titularitat de l’ARRENDATÀRIA. En cas de canvi del compte de 
domiciliació, l’ARRENDATÀRIA 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’ARRENDATÀRIA hagi domiciliat el 
pagament, tindrà un recàrrec sobre l’import a liquidar del primer paràgraf d’aquest pacte en 
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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 espanyol en els dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització. 
La primera revisió es realitzarà al mes de [...] de 2018, aplicant l’índex experimentat durant els 
dotze mesos immediatament anteriors. Les successives actualitzacions es faran cada 1 de [...].  
 
La renda actualitzada serà exigible a partir del mes següent a aquell en què l’ARRENDADORA 
notifiqui a l’ARRENDATÀRIA 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. 
 
Sisena.- Obligació de pagament. 
 
L’ARRENDATÀRIA s’obliga a satisfer les rendes mensuals que li siguin girades a partir de la 
signatura del present contracte. 
 
Setena.- Impostos. 
 
L’ARRENDATÀRIA està obligada 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.  
 
L’ARRENDADORA 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 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’ARRENDATÀRIA haurà de fer-se càrrec del pagament de l’impost de transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentals, en cas que es meriti. 
 
Vuitena.- Obres al local.  
 
L’ARRENDATÀRIA no podrà realitzar en el local arrendat obres que afectin als elements 
estructurals o de caràcter comú, com poden ser les façanes exteriors o interior, sense permís 
exprés i per escrit de l’ARRENDADORA.  
 
Aquesta norma servirà també per a la resta d’elements i instal·lacions dels locals arrendats. 
L’ARRENDATÀRIA s’obliga a mantenir les instal·lacions del local en perfecte estat d’ús.  
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No obstant l’ARRENDADORA autoritza en aquest acte a l’ARRENDATÀRIA a condicionar el local 
per adaptar-lo al desenvolupament de l’activitat pel qual s’ha llogat, assumint exclusivament 
l’ARRENDATÀRIA les despeses que s’originin per aquest concepte. 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 l’ARRENDADORA. 
 
L’ARRENDATÀRIA, 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’ARRENDATÀRIA es compromet a obtenir i mantenir quantes llicències, permisos i autoritzacions 
siguin necessaris per al desenvolupament de la seva activitat i exonera a l’ARRENDADORA 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’ARRENDATÀRIA les petites reparacions que exigeixi el desgast 
produït per l’ús ordinari dels locals i de les seves instal·lacions, restant obligat a adoptar totes 
les mesures convenients i necessàries per tal d’evitar danys. 
 
Seran igualment a càrrec de l’ARRENDATÀRIA totes les reparacions que hagin de realitzar-se 
per danys causats pel mateix, o persones que en depenguin, a l’edifici o locals arrendats, pel 
mal ús o negligència.  
 
L’ARRENDATÀRIA comunicarà a l’ARRENDADORA tan aviat com sigui possible la necessitat de 
fer altres reparacions necessàries per conservar el local en les condicions adients per a l’ús a 
què es destina.  
 
Dotzena.- Accés.  
 
L’ARRENDATÀRIA permetrà que l’ARRENDADORA o la persona que aquesta designi accedeixin, 
previ avís, als locals arrendats a fi de poder verificar que es compleix amb allò que s’estableix a 
la clàusula anterior.   
 
Tretzena.- Subarrendament i cessió de contracte.  
 
L’ARRENDATÀRIA 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’ARRENDATÀRIA  
incomplís aquesta condició, l’ARRENDADORA podria resoldre el contracte 
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Igualment amb renúncia a allò que disposa l’article 32 de la LAU, l’ARRENDATÀRIA no està 
facultada, i pel que correspongui, renuncia a cedir o traspassar els locals o contracte, sense el 
consentiment exprés i escrit de l’ARRENDADORA. 
 
No s’entendrà cessió el canvi produït en la persona de l’ARRENDATÀRIA per conseqüència de 
la fusió, transformació o escissió de la societat arrendatària.  
 
Catorzena.- Danys a terceres persones.  
 
L’ARRENDATÀRIA es fa directament responsable de tots els danys que pugui ocasionar, ja sigui 
per exercici de l’activitat que realitza, ja sigui per altres causes no relacionades amb 
l’esmentada activitat. En aquest sentit eximeix de tota responsabilitat a l’ARRENDADORA per 
tots aquells danys que es puguin produir des de la firma del present contracte i fins a la 
finalització dels mateix.   
 
A tals efectes, l’ARRENDATÀRIA queda obligada a 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’ARRENDATÀRIA renuncia de forma expressa a qualsevol tipus d’indemnització que li pugui 
correspondre ja sigui per resolució anticipada, ja sigui per finalització del termini pactat 
d’acord amb allò que disposa l’article 34 de la LAU o per qualsevol altre concepte.  
 
L’ARRENDATÀRIA s’obliga a complir les normes de règim intern sobre el funcionament del 
complex que estableixi l’ARRENDADORA. 
 
Setzena.- Fiança. 
 
L’ARRENDATÀRIA ha dipositat l’import de [...] €, equivalents a dues mensualitats de renda,  en 
concepte de fiança legal,mitjançant pagament en efectiu.  
 
En cas que l’ARRENDATÀRIA renunciés al contracte d’arrendament abans que hagi 
transcorregut el termini d’UN (1) 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’ARRENDATÀRIA no tindrà el dret d’adquisició sobre els mateixos. 
 
Divuitena.- Causes d’extinció del contracte.  
 
Són causes de extinció i/ò 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. 
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- 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’ARRENDATÀRIA del/s local/s arrendat/s a una activitat diferent 

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

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

 
Dinovena.- Legislació aplicable.  
 
El present contracte té caràcter civil i es regirà per les clàusules previstes en el present 
document, per la normativa d’adjudicació aprovada pel Patronat de l’ARRENDADORA,  pel plec 
de prescripcions tècniques i per les normes internes de TCM6, 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’ARRENDADORA 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 part 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 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. 
 

TecnoCampus 
 

 ......   

Director General  ......... 
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ANNEX AL CONTRACTE D’ARRENDAMENT. OFICINA ESPAI TCM 6  
 
Serveis d’Infraestructures 

 
Per a les oficines situades en l’edifici TCM 6, 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 8mb de pujada i 16 Mb de 
baixada a cada empresa.  

 
B. Serveis de Telefonia IP 
En funció del tipus de mòdul contractat, s’assignarà una centraleta virtual amb gestió pròpia i 
una extensió de telèfon per lloc de treball previst en cada espai  
 
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.  
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El sistema de control d’accés a l’edifici és mitjançant targetes de tecnologia RFID. 
 
E. Manteniment  
 

E.1.Servei Manteniment 
 
El servei de manteniment inclou el manteniment dels espais comuns  i les instal·lacions amb 
les que s’entreguen les oficines del TCM 6 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.  
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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 
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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. És 

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, et
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CONVENI QUE REGULA LES RELACIONS ENTRE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME I [NOM EMPRESA] COM A USUARI DE LA INCUBADORA D’EMPRESES DE L’ESPAI 
HEALTH DEL TCM6 
 
A la ciutat de Mataró, el dia ... de ......................... de 2017 

 
REUNITS 

 
D’una banda, la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme (en endavant, ‘Fundació 
TecnoCampus’) amb domicili a la ciutat de Mataró (08302), avinguda d’Ernest Lluch, 32  i CIF G-
62034111. Actua en nom i representació de la Fundació TecnoCampus, el senyor/ senyora......., 
com a director/a general.  
 
I de l’altra banda, el promotor [nom de la persona que signa] amb DNI núm. [...] (en endavant, 
‘Promotor’), actuant en nom i representació de l’empresa [nom de l’empresa], amb CIF [...]. 
 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per aquest acte i 
 

EXPOSEN 
 

I. La Fundació TecnoCampus té entre les seves finalitats donar suport a l’emprenedoria 
mitjançant serveis que facilitin la creació de noves empreses i el creixement d’empreses 
ja existents. Un d’aquests serveis és el Servei d’Incubadora d’Empreses d’Innovació i 
Base Tecnològica. 

 

II. Que el servei d’ Incubadora d’Empreses d’Innovació i base Tecnològica té com a 
finalitats bàsiques proporcionar una sèrie de mòduls habilitats per a la ubicació 
temporal d’empreses de nova creació i empreses amb menys d’un any d’antiguitat des 
de l’inici de la seva activitat. Aquest servei està regulat pel Reglament intern de 
funcionament del Servei d’Incubadora, disponible al web de la Fundació Tecnocampus. 

 
III. Que per al desenvolupament del projecte, en data 18 de juliol de 2017, el patronat de 

la Fundació va aprovar la normativa per a l’adjudicació  dels espais destinats a (a) lot 1, 
destinat a l’allotjament empresarial en règim d’arrendament, (b) lot 2, destinat a la 
Incubació i (c) lot 3, destinat a la instal·lació d’una acceleradora empresarial. La finalitat 
principal és la de fomentar l’ocupació dels espais disponibles amb empreses dels sectors 
medical devices, tecnologies aplicades a la salut i bio 

 

IV. Que la persona promotora del projecte empresarial [indicar nom empresa], projecte 
orientat a [indicar finalitats del projecte que es vol ubicar a la incubadora], està 
interessada  en  instal·lar-se a la Incubadora d’Empreses ubicada a l’Edifici TCM6, ubicat 
al passatge Antoni Macià i Fonoll número 23per la qual cosa ha presentat un pla 
d’empresa per a la seva avaluació, a l’empara d’allò que preveu la normativa específica 
per a l’adjudicació dels espais destinats a Incubació del TCM6.  

 

V. Que l’avaluació realitzada del pla d’empresa presentat d’acord amb el reglament de 
funcionament intern de la Incubadora d’Empreses ha estat positiva i es considera 
convenient que les persones promotores es constitueixin en usuàries de la Incubadora 
d’Empreses. 
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I, amb la finalitat d’establir els termes de col·laboració, les parts subscriuen el present conveni, 
subjecte als següents 
 
 

CLÀUSULES 
 

PRIMER.- OBJECTE 
 
La Fundació TecnoCampus cedirà a [nom de la persona que signa], com a promotor del projecte 
empresarial [nom de l’empresal] l’ús d’un espai de treball a  l’oficina [...], de [...] metres 
quadrats de superfície ubicat a la Incubadora , de l’edifici TCM6 del  complex del Parc 
TecnoCampus de Mataró. Així mateix, es beneficiarà del servei d’Incubadora d’Empreses de base 
Tecnològica, dins el marc d’actuacions adreçades a la promoció de la creació i desenvolupament 
de petites i mitjanes empreses que du a terme la Fundació TecnoCampus. 
 
Les persones promotores podran  accedir, prèvia comunicació, als serveis d’acompanyament 
que ofereix la Fundació TecnoCampus no avaluats en el punt anterior, assumint els costos 
segons els barems i en les condicions que es determini. 
 
Els promotors  únicament podrà utilitzar l’espai per dur a terme les activitats compreses en el 
projecte empresarial presentat. 
 
 
SEGON.- DURADA.    
 
La durada d’aquest conveni és d’un any des de la data de la seva signatura, prorrogable de forma 
automàtica per dos períodes iguals i successius anuals, una vegada s’hagi estudiat la situació del 
projecte,  fins a un màxim de tres anys –inclòs el període inicial-, si s’escau.  
 
Excepcionalment, un cop finalitzat el període de tres anys, la Direcció General de Tecnocampus 
podrà autoritzar de forma expressa una segona pròrroga per un màxim de dos anys més 
d’aquest conveni, sempre que les empreses usuàries del servei es trobin encara en fase de 
validació i comptin amb un informe favorable de la direcció de l’àrea d’empresa. 
 
Finalitzat el període de vigència del conveni o per la seva rescissió unilateral del mateix, la 
persona promotora haurà de deixar el mòdul en les mateixes condicions en que li van lliurar, i 
seran al seu càrrec totes les despeses necessàries per a  l’acompliment d’aquesta clàusula. Si 
després de la data fixada per a l’abandonament del local hi restessin béns mobles del promotor, 
s’entendrà que aquest renuncia a la seva propietat tenint en compte les condicions i terminis 
establerts pel reglament intern. 
 
 
TERCER.- PREU 
 
La persona promotora pagarà a la Fundació TecnoCampus durant la vigència del conveni la 
següent aportació mensual: 
 

1r any d’estada a la incubadora:  9 euros m2/mes  (IVA exclòs) 
2n any d’estada a la incubadora:  11 euros m2/mes (IVA exclòs) 



  
 
 
 
 

  

 

3r any d’estada a la incubadora:  14 euros m2/mes (IVA exclòs) 
4r i 5è any d’estada a la incubadora (si escau): 14 euros m2/mes (IVA exclòs) 
 

Aquests preus s’estableixen en concepte de col·laboració al finançament de les despeses de la 
Incubadora d’Empreses i inclouen el consum d’electricitat i de climatització, així com els serveis 
logístics i d’acompanyament oferts per la Fundació TecnoCampus als quals decideixi accedir la 
persona promotora. 

El pagament del preu corresponent a l’aportació pel finançament de les despeses de la 
Incubadora d’Empreses es farà a mes vençut dintre dels cinc primers dies de cada mes. 
 
Qualsevol rebut que sigui retornat per l’entitat bancària on el promotor hagi domiciliat el 
pagament, tindrà un recàrrec sobre l’import a liquidar en concepte de despeses bancàries de 
devolució i posterior tramitació que generi, excepte per aquelles causes que siguin imputables 
a TecnoCampus  en la tramitació de l’indicat rebut.  
 
 
QUART.- DRETS I OBLIGACIONS 
 
Les condicions, drets, deures, sancions  i altres consideracions d’aquest conveni venen en tots 
els casos regulades pel reglament intern, publicat a la web de Tecnocampus. 
 
La persona promotora s’obliga a complir amb el reglament de funcionament intern vigent en 
cada moment, així com amb els criteris, normes i condicions establertes pel gestor del servei, 
per a la gestió, administració i funcionament general de la Incubadora d’Empreses. 
 
 
CINQUÈ.- EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Serà causa de resolució del conveni  l’incompliment per part del  Promotor de qualsevol de les 
clàusules previstes en aquest document, en el reglament o en qualsevol de la normativa que li 
sigui d’aplicació.  
 
Així mateix, la persona promotora podrà rescindir el conveni comunicant-ho per escrit a la 
Fundació Tecnocampus amb un mes d’antelació, abonant el preu corresponent al mes que 
s’iniciï en el termini de preavís, si s’escau. 
 
 
SISÈ.- PUBLICITAT 
 
El Promotor farà constar en les seves comunicacions, targetes, webs, i altres, que està allotjada 
a La Incubadora del TecnoCampus. 
 
Igualment el Promotor permetrà que la Fundació TecnoCampus publiciti la seva instal·lació al 
parc i inclogui informació bàsica no confidencial sobre les empreses en la informació publicitària 
i institucional del Parc. 
 
 
SETÈ.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 



  
 
 
 
 

  

 

Les dades de caràcter personal que faciliti la persona promotora a la Fundació Tecnocampus, 
necessàries per la formalització d’aquest conveni de col·laboració, seran tractades de 
conformitat amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal. 

La Fundació Tecnocampus es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les 
dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per 
a evitar la seva alteració, pèrdua, manipulació o accés no autoritzat, tractament o accés no 
autoritzat, en funció en tot moment de l’estat de la tecnologia.  

Els titulars de les dades tindran la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita adreçada a la Fundació Tecnocampus, avinguda 
Ernest Lluch 32, edifici TCM1, 08302 Mataró. 

 
I perquè consti, als efectes pertinents, les parts signen per duplicat aquest conveni al lloc i data 
expressats a l’encapçalament. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
....................................... 
Director general 
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme 
 

 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms del promotor 
Càrrec 
Empresa que representa 
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CONVENI QUE REGULA LES RELACIONS ENTRE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME I [NOM EMPRESA] COM A ADJUDICATARI DE L’ESPAI D’ACCELERADORA DEL TCM6 
 
A la ciutat de Mataró, el dia ... de ......................... de 2017 

 
REUNITS 

 
D’una banda, la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme (en endavant, ‘Fundació 
TecnoCampus’) amb domicili a la ciutat de Mataró (08302), avinguda d’Ernest Lluch, 32  i CIF G-
62034111. Actua en nom i representació de la Fundació TecnoCampus, el senyor/ senyora......., 
com a director/a general.  
 
I de l’altra banda, el promotor [nom de la persona que signa] amb DNI núm. [...] (en endavant, 
‘Promotor’), actuant en nom i representació de l’empresa [nom de l’empresa], amb CIF [...]. 
 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per aquest acte i 
 

EXPOSEN 
 

I. La Fundació TecnoCampus té entre les seves finalitats donar suport a l’emprenedoria 
mitjançant serveis que facilitin la creació de noves empreses i el creixement d’empreses 
ja existents. Un d’aquests serveis és el Servei d’Incubadora d’Empreses d’Innovació i 
Base Tecnològica. 

 

II. Que en concordança amb les seves finalitats estatutàries, la Fundació TecnoCampus 
inicia un projecte que té per objecte convertir al Parc TecnoCampus en un referent en 
el sector de la salut. En aquest sentit, crea un espai per a empreses de l’àrea de salut, 
amb la finalitat de crear un Hub al voltant del Clúster de Salut on es concentrin 
emprenedors, start-ups i empreses ja consolidades en especial dels subsectors de 
Medical devices, TIC aplicades a la salut i bio. A tal efecte, ha arrendat un espai ubicat al 
passatge Antoni Macià i Fonoll número 23 on hi desenvolupa el projecte ........ 
 

III. Que per al desenvolupament del projecte, en data 18 de juliol de 2017, el patronat de 
la Fundació va aprovar la normativa per a l’adjudicació  dels espais destinats a (a) lot 1, 
destinat a l’allotjament empresarial en règim d’arrendament, (b) lot 2, destinat a la 
Incubació i (c) lot 3, destinat a la instal·lació d’una acceleradora empresarial. La finalitat 
principal és la de fomentar l’ocupació dels espais disponibles amb empreses dels sectors 
medical devices, tecnologies aplicades a la salut i bio 
 

IV. Que el Promotor, projecte orientat a [indicar finalitats de l’acceleradora], està 
interessada  en  instal·lar-se a l’Acceleradora Empresarial ubicada a l’Edifici TCM6, 
ubicat al passatge Antoni Macià i Fonoll número 23 per la qual cosa ha presentat un 
programa d’acceleració a favor de la Fundació en els termes descrits en l’Annex I que 
acompanya la sol·licitud per a esdevenir adjudicatari de l’espai.  

 

V. Que és interès d’ambdues parts subscriure un conveni de col·laboració per mitjà del qual 
el Promotor desenvoluparà el programa d’acceleració a favor de TecnoCampus en 
l’oficina del TCM6 destinada a aquest efecte. 
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I, amb la finalitat d’establir els termes de col·laboració, les parts subscriuen el present conveni, 
subjecte als següents 
 
 

CLÀUSULES 
 

PRIMER.- OBJECTE 
 
La Fundació TecnoCampus cedirà al Promotor, titular del projecte d’acceleració [nom del 

projecte] l’ús de l’espai de treball a  l’oficina 11, de 98 metres quadrats de superfície ubicat a 

l’edifici TCM6 del  complex del Parc TecnoCampus de Mataró on poder impartir i acollir les 

empreses del programa en règim de Coworking en un espai polivalent (formació, reunions, 

networking i punts de treball) , envoltat del Hub empresarial Salut que TecnoCampus ha creat 

com a estratègia de competitivitat d’especialització sectorial.  

 
El Promotor desenvoluparà a l’espai el programa d’acceleració presentat en la sol·licitud 
d’adjudicació i que s’incorpora com a Annex al present conveni. 
 
Els promotors  únicament podrà utilitzar l’espai per dur a terme les activitats compreses en el 
projecte empresarial presentat. 
 
 
SEGON.- DURADA.    
 
La durada d’aquest conveni és d’un any des de la data de la seva signatura, prorrogable de forma 
automàtica per dos períodes iguals i successius anuals, una vegada s’hagi estudiat la situació del 
projecte,  fins a un màxim de tres anys –inclòs el període inicial-, si s’escau.  
 
Excepcionalment, un cop finalitzat el període de tres anys, la Direcció General de Tecnocampus 
podrà autoritzar de forma expressa una segona pròrroga per un màxim de dos anys més 
d’aquest conveni, sempre que les empreses usuàries del servei es trobin encara en fase de 
validació i comptin amb un informe favorable de la direcció de l’àrea d’empresa. 
 
Finalitzat el període de vigència del conveni o per la seva rescissió unilateral del mateix, la 
persona promotora haurà de deixar el mòdul en les mateixes condicions en que li van lliurar, i 
seran al seu càrrec totes les despeses necessàries per a  l’acompliment d’aquesta clàusula. Si 
després de la data fixada per a l’abandonament del local hi restessin béns mobles del promotor, 
s’entendrà que aquest renuncia a la seva propietat tenint en compte les condicions i terminis 
establerts pel reglament intern. 
   
 
TERCER.- DRETS I OBLIGACIONS 
 
Serà a càrrec del Promotor: 

o Dissenyar i executar el programa d’acceleradora de startups de salut per  a TecnoCampus, 

prèvia validació conjunta entre el Promotor i TecnoCampus d’una proposta que 

comprengui els punts enumerats en el punt anterior. 

o Crear la imatge corporativa, la marca del programa d’acceleració i tot el material de 

comunicació, la qual haurà de contenir TecnoCampus sota la llegenda “by TecnoCampus”.   



  
 
 
 
 

  

 

o Inscriure la titularitat, a favor de TecnoCampus,  de la marca que es creï per l’acceleradora 

en el Registre a favor de Tecnocampus i de qui resulti guanyador del concurs, al 50% 

cadascuna.  

o Incorporar a TecnoCampus en el procés de selecció de Start-ups amb un membre del 

tribunal  de selecció. 

o Autoritzar a les empreses seleccionades al programa d’acceleració a ubicar-se físicament 

presents en règim d’ús durant el període d’acceleració a l’espai designat a  tal efecte al 

TCM6. 

o Desenvolupar la campanya de Màrqueting i l’estratègia on line.  

o El Promotor s’obliga a complir amb el reglament de funcionament intern vigent en cada 

moment, així com amb els criteris, normes i condicions establertes pel gestor del servei, 

per a la gestió, administració i funcionament general de la Incubadora d’Empreses. 

Serà a càrrec de TecnoCampus: 

o Oferir suport a les tasques de comunicació i màrqueting per donar visibilitat i difondre 

l’acceleradora així com les iniciatives accelerades mitjançant els seus mitjans, i/o xarxes 

socials. 

o Posar a disposició de l’acceleradora la xarxa de relacions, contactes, i acords amb 

institucions de renom vinculades al teixit productiu, l’ecosistema innovador i al sector 

salut, que siguin rellevants i estratègiques. 

Les parts contractants acorden que TecnoCampus participarà en la visió, missió i objectius  del 

projecte a més d’oferir suport, infraestructura, contactes, facilitadors de recursos pel correcte 

funcionament de l’acceleradora. L’adjudicatària es compromet a donar feedback mensualment 

de l’evolució del programa. TecnoCampus realitzarà el seguiment i avaluació del present 

encàrrec de gestió, en base als indicadors i mecanismes d’avaluació. 

 
  
QUART.- AVALUACIO DEL PROGRAMA 
 
Es constituirà una comissió de seguiment del present conveni mixta paritària, integrada per un 

representant per cada part que es reunirà mensualment. Per part de TecnoCampus assistirà la 

Direcció de l’Àrea  i la part de l’equip tècnic que es consideri oportú en cada cas en funció dels 

continguts de la reunió. El Promotor presentarà, com a mínim,  davant la comissió de seguiment 

els indicadors d’avaluació del programa que a continuació s’especifica: 

a. Indicadors de procés: 

i. Nombre d’startup que presenten candidatura 

ii. Nombre d’startup que entren en programa 

iii. Nombre de mentors participants 

iv. Nombre de programes a l’any 

v. Grau de compliment de les fases i calendari del programa 

b. Indicadors de resultat: 

i. startup que finalitzen el programa 

ii. startup invertides 

iii. grau de satisfacció de les startup participants 

iv. variació de la valoració final de les startup participants 



  
 
 
 
 

  

 

TecnoCampus podrà sol·licitar la informació complementària que consideri necessària per tal de 
recavar la informació sobre la implantació del programa d’acceleració al que s’ha compromès 
l’empresa.  
 
CINQUÈ.- EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Serà causa de resolució del conveni  l’incompliment per part del Promotor de qualsevol de les 
clàusules previstes en aquest document, en el reglament o en qualsevol de la normativa que li 
sigui d’aplicació. En particular, seran causes de resolució: 
 

- No retre comptes dels indicadors de gestió, seguiment i avaluació en les reunions 
preestablertes del comitè de seguiment creat per tractar aquestes qüestions durant un 
període superior a 3 mesos consecutius o més de 3 vegades durant un any. 

- La no creació d’una xarxa d’inversors o business angels especialitzats en el sector Health 
que veritablement tingui experiència en invertir en start-ups del sector salut. Crear 
aquesta xarxa o vincular-se a una preexistent és condició obligada per gestionar aquest 
projecte ja que l’aixecament d’inversió privada per part de les start-ups és clau per 
accelerar el seu creixement. Es donarà un termini d’un any  per la valoració d’aquesta 
clàusula. 

- La no presencialitat al parc TecnoCampus de les sessions grupals que es puguin 
desenvolupar en el marc del programa d’acceleració (sessions de capacitació 
professional, jornades de networking, Fòrums d’Inversió, entre altres) 

 
 
SISÈ.- PUBLICITAT 
 
El Promotor farà constar en les seves comunicacions, targetes, webs, i altres, que està allotjada 
al TCM6. 
 
Igualment el Promotor permetrà que la Fundació TecnoCampus publiciti la seva instal·lació al 
parc i inclogui informació bàsica no confidencial sobre les empreses en la informació publicitària 
i institucional del Parc. 
 
 
SETÈ.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les dades de caràcter personal que faciliti la persona promotora a la Fundació Tecnocampus, 
necessàries per la formalització d’aquest conveni de col·laboració, seran tractades de 
conformitat amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal. 

La Fundació Tecnocampus es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les 
dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per 
a evitar la seva alteració, pèrdua, manipulació o accés no autoritzat, tractament o accés no 
autoritzat, en funció en tot moment de l’estat de la tecnologia.  

Els titulars de les dades tindran la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita adreçada a la Fundació Tecnocampus, avinguda 
Ernest Lluch 32, edifici TCM1, 08302 Mataró. 

 



  
 
 
 
 

  

 

I perquè consti, als efectes pertinents, les parts signen per duplicat aquest conveni al lloc i data 
expressats a l’encapçalament. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
....................................... 
Director general 
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme 
 

 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms  
Càrrec 
Empresa que representa 
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ANEX III 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

ADJUDICACIÓ DE LA ......  
EXP. NÚM.  67/2017 

 
En ....................... amb DNI núm. ......... en nom propi (o en representació de .............) amb capacitat 
jurídica i d'obrar, assabentat de la normativa .................., 
 
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 al plec. 
 
B) Que, cas de ser proposat com a adjudicatari, em comprometo a presentar en el termini de quinze 
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) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar, amb      

declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula. 
 

c) 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. 

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

amb la Seguretat Social. 
 
e) 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.  
 
f) 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 està sotmès a aquesta normativa). 
 

C) Que conec i accepto la normativa d’adjudicació i el plec de prescripcions tècniques 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  

mailto:licitacions@tecnocampus.cat
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E) Que designo als efectes de notificacions en relació amb el present procediment la següent adreça 
de correu electrònic: ........................................................... 
 
 
 
 
 (Lloc, data i signatura). 
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ANNEX IV 
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 no incorre 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 
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ANNEX V 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIGÈNCIA DE PODERS 
 

ADJUDICACIÓ DE LA ......  
EXP. NÚM.  67/2017 

 
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 la contractació de 
..............................................................................................., 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
NORMATIVA PER A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, (1) DE 
L’ARRENDAMENT DELS ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL DE L’EDIFICI TCM6, (2) DELS ESPAIS DESTINATS A LA INCUBACIÓ I 
(3) DE LA CESSIÓ DE L’ESPAI DESTINAT A ACCELERADORA EMPRESARIAL 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NORMATIVA PER A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, (1) DE 
L’ARRENDAMENT DELS ESPAIS D’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL DE L’EDIFICI TCM6, (2) DELS ESPAIS DESTINATS A LA INCUBACIÓ I 
(3) DE LA CESSIÓ DE L’ESPAI DESTINAT A ACCELERADORA EMPRESARIAL 
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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. 

 
 




