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NORMATIVA PER A L’ASSIGNACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I VARIS CRITERIS DE 
VALORACIÓ  DELS ESPAIS DESTINATS DE LA INCUBADORA REIMAGINE TEXTILE  
EXPEDIENT NÚMERO 97/2020 
 
I.- ANTECEDENTS 
 
El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de Mataró-Maresme contempla el projecte 
Reimagine Tèxtil, un projecte sectorial en el qual el tèxtil s’identifica com una clara oportunitat de 
capitalització de la històrica fortalesa del sector a la Comarca del Maresme i a Catalunya, 
mitjançant de la incorporació de les noves tecnologies aplicades als teixits i revaloritzant el sector 
a través de la transferència de coneixement tecnològic, la formació, l’economia circular i el foment 
de l’emprenedoria i la internacionalització. El projecte ha rebut finançament mitjançant la 
resolució GAH/815/2018 de 19 d’abril, de concessió de subvencions als projectes d’especialització 
i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020, publicada al DOGC de 25 d’abril de 2018.  
 
Una de les operacions previstes en aquest PECT és l’operació 3. Reimagine Emprenedoria i Talent, 
que contempla entre els seus objectius la detecció i acceleració de startups relacionades amb el 
sector tèxtil i la seva vinculació al territori. Per tal de poder acomplir aquest objectiu, es preveu 
l’operació “A3.3 Prova pilot i condicionament de l’espai”, la Fundació TecnoCampus adequa un 
nou espai (la Incubadora Reimagine Textile) d’una superfície de 190 m2, amb capacitat per 5 
projectes empresarials, espais comuns de reunió, show room, atelier de disseny, espai de 
pràctiques i de workshops per a joves. 
 
 
II.- DISPOSICIONS GENERALS 

 
1. Objecte 
 
1.1 És objecte d’aquesta normativa regular les condicions d’assignació dels espais disponibles a la 
Incubadora Reimagine Textile,  situada a l’Avinguda Ernest Lluch 36, amb capacitat per a 
l’allotjament de cinc (5) startups en règim d’incubació i en la modalitat d’Open Space. 
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 tèxtil i moda de base tecnològica i/o sostenibles i d’alt valor afegit.  
 
1.2 Les  finalitats bàsiques del servei consisteix en proporcionar ubicació temporal a empreses de 
nova creació i a empreses amb menys de tres anys d’antiguitat des de l’inici de la seva activitat. 
L’ens gestor també prestarà Serveis Logístics relacionats amb  les infraestructures i  els 
equipaments. 
 
Els espais disponibles són els següents: 
 

destinació de l’espai Codi de l’espai Recurs assignat 

Grup 1 de taules  Espai de treball 1 Dues taules + expositor 

Grup 2 de taules  Espai de treball 2 Dues taules + expositor 
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Grup 3 de taules  Espai de treball 3 Dues taules + expositor 

Grup 4 de taules  Espai de treball 4 Dues taules + expositor 

Grup 5 de taules  Espai de treball 5 Dues taules + expositor 

 
Els sol·licitants podran escollir l’espai atenent a l’ordre de classificació resultant de l’aplicació dels 
criteris establerts al punt novè. No es podrà adjudicar més d’un espai per sol·licitant. 
 
En la Memòria de descripció dels espais s’hi annexa el plànol dels espais amb el detall de les 
superfícies d’ús compartit.  
 
2. Normes reguladores 

 
El servei d’incubació de la Fundació TecnoCampus 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, i que s’adjunta com a Annex I a la present 
normativa. 

 
3. Preu del servei d’Incubació 

 
3.1. El preu del servei d’incubació a la Incubadora Reimagine Textile és de 259€/mes, IVA exclòs. El 
preu incorpora l’ús de l’espai Open Space, format per un espai de dues taules de treball i un expositor,  
així com de gaudir dels serveis que s’indica al document de descripció dels espais.   
 
3.2 Els espais s’entregaran amb les característiques tècniques (dimensions, acabats i instal·lacions) 
detallades en la Memòria de Descripció dels Espais. 
 
4. Durada del conveni 

 
La utilització del servei de la Incubadora Reimagine Textile s’establirà per un termini no superior 
a un any, que podrà ser prorrogat fins a un màxim de tres anys. Passat el termini inicial de 3 anys, 
es podrà prorrogar fins a dos anys més el conveni, condicionat a que l’empresa acrediti una 
especial necessitat per a consolidar la seva posició al mercat. 
 
 
5.  Capacitat per a participar en el programa d’Incubació Reimagine Textile   

 
5.1 Podran presentar sol·licituds de participació en el programa les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin incurses en cap 
prohibició per contractar. Les empreses hauran de ser de nova creació o tenir menys de tres 
d’antiguitat des de l’inici de la seva activitat.  
 
5.2 La persona física o jurídica que vulgui optar a l’assignació d’espais a la Incubadora Reimagine 
Textile ha de presentar el formulari de sol·licitud d’ingrés acompanyat de la documentació requerida 
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a la present normativa. La presentació de la sol·licitud d’ingrés suposa l’acceptació incondicionada de 
la present normativa, de la Memòria de Descripció dels Espais i del Reglament de funcionament 
intern de la Incubadora . 
 
III.- DE L’ASSIGNACIÓ 
 
6. Forma d’assignació 

 
6.1 L’assignació dels OpenSpace d’incubació es durà a terme mitjançant un procediment obert i 
varis criteris de valoració.  
 
 
7. Criteris de valoració per l’assignació dels espais 

 
Per a l’assignació dels espais en incubació objecte d’aquesta normativa s’aplicaran els següents 
barems de puntuació: 
 

Criteris  Punts 

 
1. Pertànyer a un dels àmbits següents. 

 Tèxtil tècnic 

 Tèxtil intel·ligent 

 Textil sostenible 

 Solucions tecnològiques aplicables a la cadena de valor de la indústria 
tèxtil o de la moda 

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:  

 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. 

 

25 

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

20 
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Es valorarà el nivell d’interacció que l’empresa licitadora hagi tingut o  tingui previst 
mantenir amb centres universitaris o centres tecnològics. 
 

 
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 

 
8.  Criteris de preferència en cas d’igualació de puntuació 

 
En cas de que dos sol·licitants obtinguin la mateixa puntuació, s’adjudicarà l’assignació de l’espai 
sol·licitat per sorteig. 
 
9. Presentació de sol·licituds 

 
9.1 El termini de presentació de sol·licituds serà fins al proper 15 de setembre de 2020. 
 
9.2 Els interessats hauran de presentar les seves proposicions a través de la web de TecnoCampus, i 
aportaran la següent documentació:  

 

a) Declaració responsable substitutiva dels requisits de personalitat, capacitat i 
representació, d’acord amb el model adjunt Annex II. 
 
b) 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, 
d’acord amb el model adjunt Annex III. 
 
c) Memòria de l’activitat a desenvolupar a l’espai: En el model normalitzat, caldrà incloure 
tota la informació que l’interessat consideri necessària per tal de poder ponderar els criteris 
d’assignació assenyalats en la clàusula novena.   

 
10. Desenvolupament del procediment 

 
10.1 El personal tècnic de l’àrea d’empresa i emprenedoria serà el  responsable de la gestió i avaluació 
de les sol·licituds. Emetrà un informe amb les puntuacions seguint barems indicats a la clàusula 9.  
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10.2 Els tècnics del servei d’empresa, en cas de que observin defectes o omissions en la documentació 
entregada, requeriran al sol·licitant per tal de que esmeni la informació aportada en el termini de 5 
dies hàbils. Així mateix, podran recaptar de les persones interessades els aclariments sobre els 
certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, que 
hauran de presentar-se en el mateix termini anteriorment indicat. 

 
10.3 Els defectes o les omissions es comunicaran mitjançant correu electrònic a les persones 
interessades als efectes de la seva esmena o per a la presentació d’altres documents complementaris 
aclaridors dels ja presentats. La manca d’esmena dels defectes o omissions en el termini establert 
portarà a entendre que la persona promotora desisteix de la seva sol·licitud.  

 
10.4 Els espais disponibles s’assignaran seguint l’ordre de prelació que es derivi de la puntuació 
obtinguda. Les candidatures que superin els 35 punts s’integraran a una llista de reserva. En el 
moment en què quedi disponible un espai, es procedirà a proposar l’assignació a favor del sol·licitant 
en la llista de reserva que hagi obtingut una puntuació superior. 

  
 
 
 

11. Assignació  

 
11.1 El director general de la Fundació TecnoCampus assignarà els espais mitjançant resolució 
motivada que notificarà a les persones promotores.  

 
11.2 Dins del termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la comunicació  de la proposta 
d’assignació, les persones interessades que hagin presentat la declaració responsable substitutiva 
hauran de presentar la documentació següent:  
 

a) En cas que 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 sol·licitant 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 el sol·licitant 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.  
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d) Declaració responsable conforme no estar inclòs a les limitacions de contractació amb 
l’administració Pública segons estableix l’art 49 de la LCSP i així mateix estar al corrent de 
les obligacions tributàries i amb seguretat social i l’Ajuntament (Annex V). 
 
e) Autorització conforme permet que la seva empresa sigui publicitada pel TecnoCampus 
i es compromet a donar publicitat a TecnoCampus mitjançant els seus instruments de 
comunicació (Annex V). 
 

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

 
11.4 El conveni es formalitzarà dins del termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’assignació de l’Open Space al sol·licitant. S’adjunta model de conveni com a Annex VI. 
 
12. Llista de reserva 

 
12.1. Es crearà una llista de reserva que inclourà totes aquelles persones interessades que s’hagin 
presentat al procediment d’assignació, que no hagin quedat excloses i que no resultin assignades, 
respectant l’ordre que resulti de la ponderació de la seva oferta segons els criteris de valoració 
establerts a la clàusula novena i sempre que la puntuació que hagin obtingut sigui superior als 35 
punts.  
 
12.2. En aquest sentit, en el cas que algun espai Open Space quedi desert o quedi lliure per la 
resolució d’algun dels convenis per qualsevol causa, es comunicarà al sol·licitant que hi consti a la 
llista de reserva, respectant sempre l’ordre abans esmentat, per si fos del seu interès procedir al 
seu arrendament.  
 
12.3. Si en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació, el 
sol·licitant de la llista de reserva no manifestés el seu interès en formalitzar el conveni, 
automàticament s’entendrà resolt el seu dret a optar a l’ocupació de l’espai i automàticament es 
realitzarà la comunicació al següent interessat que consti a la llista de reserva.  
 
12.4 En aquesta llista de reserva també es podran incloure aquelles empreses que compleixin tots 
els requisits per participar en aquest procés i que hagin presentat la seva sol·licitud amb 
posterioritat a l’assignació dels espais.  
 
13. Dades de caràcter personal 

  
13.1 Les dades de caràcter personal de les persones interessades o dels seus treballadors/res que, 
per motiu de la participació en aquest procés, obrin en poder de l’EPEL Parc TCM, seran tractades 
de conformitat amb l'establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals. 

 
13.2 La Fundació 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 
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seva alteració, pèrdua, manipulació o accés no autoritzat, tractament o accés no autoritzat, en 
funció en tot moment de l’estat de la tecnologia. 

 
13.3 Els titulars de les dades tindran la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita adreçada a rgpd@tecnocampus.cat 

 
V.- EXECUCIÓ DEL CONVENI 

 
14. Execució del contracte o conveni 

 
El conveni s’executarà amb estricta subjecció a les clàusules i condicions establertes en aquest 
document i en les clàusules del conveni adjuntades com a Annex número V. 
 

VI.- EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
15.  Compliment conveni 

 
15.1. Sens perjudici que les qüestions relatives a la resolució anticipada, cessió i suspensió  que 
no estiguin regulades en la present normativa, en el reglament de la Incubadora o en conveni, es 
regiran per les normes de dret privat que en cada cas siguin d’aplicació. 
 

VII.- DISPOSICIONS FINALS 
 
16. Jurisdicció competent 

 
16.1 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. Declaració responsable 
Annex II. Submissió als tribunals espanyols (només per persones interessades estrangeres) 
Annex I II. Declaració responsable de no estar inclòs en prohibició de contractar.  
Annex IV. Declaració de publicitat en les instal·lacions de TecnoCampus.  
Annex V. Model de conveni.  
Annex VI. Reglament dels espais d’incubació de la Fundació TecnoCampus   
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ANNEX I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
En ....................... amb DNI núm. ......... en nom propi (o en representació de .............) amb 
capacitat jurídica i d'obrar, assabentat de la normativa per a l’assignació dels espais de la 
Incubadora Reimagine Textile, 
 
DECLARO RESPONSABLEMENT: 
 
Que conec i accepto la normativa i la Memòria de Descripció dels Espais de la Incubadora 
Reimagine Textile. 
 
Que compleixo (o que l’entitat que represento compleix) tots els requisits legalment establerts per 
contractar amb la Fundació, i amb totes les condicions establertes a la present normativa. 

 
Que, cas de ser proposat com a assignatari, em comprometo a presentar en el termini de quinze 
dies, la següent documentació: 
 

a) En cas que 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 sol·licitant 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 el sol·licitant 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.  
 
d) Declaració responsable conforme no estar inclòs a les limitacions de contractació amb 
l’administració Pública segons estableix l’art 49 de la LCSP i així mateix estar al corrent de 
les obligacions tributàries i amb seguretat social i l’Ajuntament. 
 
e) Autorització conforme permet que la seva empresa sigui publicitada pel TecnoCampus 
i es compromet a donar publicitat a TecnoCampus mitjançant els seus instruments de 
comunicació. 
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Que tinc constància que la bústia electrònica on realitzar les notificacions en el procés d’assignació 
i, si s’escau , els posteriors tràmits d’assignació, formalització, modificació, negociació, execució i 
extinció normal o anormal del contracte és serveiempresa@tecnocampus.cat  
 
Que designo als efectes de notificacions en relació amb el present procediment la següent adreça 
de correu electrònic: ........................................................... 
[signatura] 

ANNEX II  - DECLARACIÓ DE SUBMISSIÓ ALS JUTJATS I TRIBUNALS ESPANYOLS 
 (NOMÉS PER A EMPRESES EXTRANGERES) 

 
 
El senyor/a [...], amb DNI [...], en nom i representació de l’empresa [....], com a sol·licitant de 
l’assignació d’un espai a la Incubadora Reimagine Textile, 
 
 
DECLARO  
 
 
Que l’empresa [....], se sotmet als jutjats i tribunals espanyols, per a totes les incidències que 
puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur. 
 
 
 
 
 
 
(Lloc, data, signatura) 
  

mailto:serveiempresa@tecnocampus.cat
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ANNEX III:  
DECLARACIÓ DE NO ESTAR INCURS EN PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR 

 
 
El senyor/a [...], amb DNI [...], en nom i representació de l’empresa [....], com a sol·licitant de 
l’assignació d’un espai a la Incubadora Reimagine Textile, 
 
DECLARA 
 
Que l’empresa/ institució [...] no està inclosa en cap de les prohibicions de contractar amb 
l’Administració previstes en l’article 49 de la LCSP i així mateix declara trobar-se al corrent del 
compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de 
Mataró. 
 
I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
[Signatura] 
  



 

 
NORMATIVA PER A L’ASSIGNACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I VARIS CRITERIS DE VALORACIÓ, DELS ESPAIS 
DE LA INCUBADORA REIMAGINE TEXTILE.  
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ANNEX V. 
DECLARACIO RESPONSABLE 

 
 
 
El senyor/a [...], amb DNI [...], en nom i representació de l’empresa [....], com a sol·licitant de 
l’assignació d’un espai a la Incubadora Reimagine Textile, 
 
 
DECLARA: 
 
Que l’empresa [...] permetrà que, en el cas d’instal·lar-se als espais de la Incubadora Reimagine 
Textile; la Fundació TecnoCampus publiciti la seva instal·lació. Permetrà també que la Fundació 
inclogui informació bàsica no confidencial sobre l’entitat incubada en la seva informació 
publicitària i institucional.  
 
[Signatura] 


