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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ARRENDAMENT D’UN LOCAL 
COMERCIAL A L’EDIFICI TCM6 
 
EXPEDIENT NÚMERO 106/2017 
 
1.OBJECTE. 
 
L’objecte del present plec és el de regular les prescripcions tècniques que regiran la 
instal·lació d’empreses a l’espai disponible a l’Edifici TCM6, de 302.25 m2, corresponent al 
local comercial 0.5, situat a la planta baixa de l’edifici a Mataró , Illa III. 1-3, sector “El rengle”. 
El local forma xamfrà amb la Carretera NII i el passatge Adolf Comerón, amb entrades pel 
front de la NII. 
 
S’acompanya com a annex I plànol de situació, emplaçament i planta del local comercial. 
 
 
2. SERVEIS INCLOSOS EN ELS PREUS DE L’ESPAI. 
 
El pagament del preu per part dels adjudicataris els donarà el dret d’ús pacífic de la possessió 
del/s local/s adjudicats, així com de gaudir dels següents serveis, segons l’activitat de destí 
del local:  
 
Serveis Descripció 
Accés a Xarxa El local disposarà d’un punt d’accés a la xarxa de 

dades del Tecnocampus. A partir d’aquest punt, els 
usuaris podran accedir al serveis de Tecnocampus 
sempre que ho desitgin i amb les tarifes generals del 
Parc  

Vigilància i consergeria Consergeria en horari d’atenció al públic compartida 
amb l’espai universitari 
Vigilant nocturn i festius  

Manteniment Serveis de manteniment dels equipaments propis de 
l’espai, no de les instal·lacions addicionals que faci 
l’usuari. 

 
3. DADES TÈCNIQUES D’ENTREGA DELS LOCALS. 
 
El local comercial s’entregarà amb les següents característiques tècniques (dimensions, 
acabats i instal·lacions): 
 
a. Dimensions 

 
L’espai de planta a arrendar té una dimensió de 302,25 m2. 
 
 
b. Acabats 
 
Parets de bloc de formigó de 20x40.  Terra de formigó, amb pintura epòxid de doble component, 
sostre obert amb forjat i instal·lacions vistes. 
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c. Instal·lacions 
 

i. Il·luminació oficina 
 
Els nivell de lluminositat dels espais estaran especificats segons normativa CTE amb ús d’oficina, 
amb nivells de 500lux pels espais de treball i entre 200 i 150 pels espais de pas i servei.  
 

ii. Instal·lacions de força 
 
A cada local s’instal·larà un quadre elèctric de derivació i tall, des d’on es farà la distribució 
de línies de força. 
 
La potencia del quadre elèctric vindrà determinada por el coeficient d’electrificació mínim de 
100W/m2, tenint en compte que la climatització es fa mitjançant tub verd. 
 

iii. Climatització 
 
La climatització dels espais es farà amb un sistema centralitzat basat en el tub verd, que 
proporcionarà una energia tèrmica obtinguda amb sistemes de recuperació de calor i 
sostenible. El sistema funciona mitjançant dos circuits; un d’aigua calenta i un de freda, que 
conjuntament amb impulsors d’aire fancoil  formaran el sistema. 
 
El control de les zones de climatització es realitzarà amb termòstats dividits en els mòduls 
bàsic anteriorment citats, aquest local disposarà de dues zones. 
 
El local disposarà d’un mesurador d’energia tèrmica pel la valoració del consum individual de 
clima.  
 

iv. Infraestructures de veu i dades. 
 
El local disposarà d’un punt d’accés a la xarxa de dades del Tecnocampus. A partir d’aquest 
punt, els usuaris podran accedir al serveis de Tecnocampus sempre que ho desitgin i amb les 
tarifes generals del Parc.  
 

v. Instal·lacions sanitàries. 
 
El local disposarà d’una escomesa d’aigua i un desguàs. Les instal·lacions i distribucions 
interior seran responsabilitat del client i es disposarà de comptador de consum de aigua que 
serà facturat al client.  
 
Els adjudicataris hauran de manifestar el seu compromís per permetre que la Fundació 
TecnoCampus publiciti la seva instal·lació en el parc i inclogui informació bàsica no 
confidencial sobre les empreses en la seva informació publicitària institucional.  
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Annex I - plànols de situació, emplaçament i planta del local 
 

 
 

 
 
 
 


