
 

 

NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN DELS ESPAIS PER EMPRESES I DE LABORATORI 
DEL TCM6 - PARC TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME 

(Aprovat pel... el ... del ... de 20...) 
 

TÍTOL I 
Disposicions generals 

1. Objecte 
 
És objecte de les presents normes la regulació del funcionament intern de l’espai per empreses i 
de laboratori de l’espai TCM 6 del Parc Tecnocampus Mataró-Maresme, pel que fa a vigilància 
interna, higiene i seguretat, així com la tranquil·litat de l’edifici i dels seus usuaris, tant a les zones 
d’ús privat com les d’ús comú i, més en general, la bona convivència dels usuaris i el funcionament 
normal dels serveis comunitaris. 
 
2. Abast de les normes  
 
Les presents normes obliguen i vinculen jurídicament a la Entitat Pública Empresarial 
Tecnocampus, com a arrendador del local, i a totes aquelles persones usuàries que, per la seva 
condició d'assignatari de qualsevol dels locals de què consta l’espai, n'hagin acceptat els efectes, 
sense restricció o reserva. Les persones usuàries seran responsables a tots els efectes de les 
presents normes, dels actes i dels fets de tota persona aliena a l'edifici que hi accedeixi per acció o 
omissió dels susdits usuaris. 
 
L’abast físic del present reglament comprèn els espais identificats a l’edifici del TCM 6 per allotjar 
empreses en règim de lloguer, be en locals d’oficina be en les Laboratoris, com de la resta d’espais 
de l’edifici TCM 6 ocupats per empreses que s’acullen al règim d’adhesió al Parc Tecnocampus, 
ubicat entre els carres Passatge Adolf Comerón, carrer Jaume Vicens Vives, Carrer Caldes d’Estrac 
i carretera Barcelona de Mataró. 
 
Article  3.  Òrgan gestor  
 
A efectes del present reglament, l’arrendador dels locals, l’entitat pública empresarial Parc TCM, 
en endavant, TecnoCampus, és el  titular de explotació de l’Espai TCM6 i com a tal, actua com a 
entitat gestora dels espais arrendats i té cura i vetlla pel condicionament i correcte funcionament 
d’instal·lacions i equipaments d’ús comunitari. Serà responsabilitat del TecnoCampus:  

a) Fixar i percebre les tarifes del servei 
b) La cura i condicionament dels bens adscrits al servei 
c) Gestionar, organitzar i prestar el servei.  
d) Aprovar i modificar el present reglament.  
e) Reconèixer la condició d’usuari del servei. 

 
Totes les comunicacions adreçades al titular hauran de ser trameses presencialment al correu 
electrònic serveiempresa@tecnocampus.cat.  
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Article 4. De la condició d’usuari  
 
Tenen la condició d’usuari del TCM6 les persones físiques i jurídiques que exerceixin la seva 
activitat de forma estable, total o parcialment, en qualsevol dels espais definits en la tipologia 
assenyalada a l’article 2 i que hagin signat a tal efecte un conveni o contracte amb TecnoCampus. 
 
 
 

TÍTOL  II 
Espais i Serveis del TCM6 

 
Article 5.-Finalitat del servei 
 
Els servei té com a finalitat bàsica proporcionar una sèrie d’oficines i espais comuns, habilitats per 
a la ubicació d'empreses. TecnoCampus també prestarà serveis logístics relacionats amb  les 
infraestructures i  els equipaments, segons es detalla a l’article següent. 
 
Article 6.- Els  serveis 
 
TecnoCampus posa a disposició de les persones usuàries una cartera de productes i serveis amb la 
següent tipologia: 

  

 Serveis Empresarials, segons el detall regulat a l’Annex I d’aquest reglament, en els 
següents àmbits:  

1. Participació activa a la Comunitat Empresarial del Tecnocampus, amb accés als 
serveis i activitats que posa a disposició.  

2. Suport en la connexió amb al talent universitari i les oportunitats de cooperació 
universitària.  

3. Suport en la comunicació i posicionament de les empreses en els mitjans i xarxes.  
4. Suport en l’accés a programes i serveis de finançament, públic o privat.  
5. Suport en programes d’internacionalització.  
6. Accés als recursos d’espais de congressos i per la realització d’esdeveniments 

empresarials de gran format.  
7. Aparcament Tecnocampus. 
8. Participació i accés als recursos i serveis desenvolupats des de les Xarxes de Parcs 

Tecnològics regionals, estatals o Internacionals de les que Tecnocampus és soci.  

 Serveis tecnològics, segons el detall regulat a la memòria tècnica de l’espai.  

 Serveis Logístics relacionats amb les infraestructures i els equipaments, segons el detall 
regulat a la memòria tècnica de l’espai 

 
TÍTOL  III 

Règim intern 
 

Article 7.- De la relació entre les persones usuàries i TCM 
Les relacions entre TecnoCampus i les persones usuàries es regularan mitjançant contracte privat 
d’arrendament, la memòria tècnica de l’edifici o espai singular i el procediment que va regir la 
seva assignació, dels qual aquest reglament en serà part integrant.  
 
 



 

Article 8.-  Destinació dels espais  
 
Les persones usuàries únicament podran utilitzar les oficines per dur a terme les activitats 
compreses en el contracte o conveni i no podran ocupar de forma temporal o permanent altres 
espais identificats al TCM6 a banda del mòduls i dels espais d’ús comú, sense consentiment de 
TecnoCampus. 
 
L’ús de l’espai respectarà en tot cas les condicions establertes en els contractes o convenis i en les 
normes d’assignació dels espais, no essent possible el canvi de l’activitat sense el consentiment 
previ de TecnoCampus.  
 
En tots els casos, la capacitat màxima de llocs de treball als mòduls quedarà limitada segons 
normativa vigent, actualment recollida al Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 
 
Igualment s’incideix en la prohibició de l’ús de qualsevol  tipus de producte inflamable, nociu, 

tòxic o perillós en els  mòduls i altres espais del complex, fora dels espais de laboratori  habilitats 

expressament per aquesta tasca.  

Es prohibeix fumar en qualsevol espai físic objecte d’arrendament i espais comuns dins l’abast del 
present Reglament.  
 
Article 9.- Deure de conservació dels espais.  
 
Les persones usuàries hauran d’usar i conservar, amb la deguda diligència, l’oficina o espais 
assignats i tots els element comuns del TCM6. Els desperfectes que es produeixin en els mòduls i 
altres espais per negligència dels usuaris, hauran de ser reparats per ells. 
 
La negativa a reparar els danys produïts facultarà a TecnoCampus a fer la reparació d'aquests i 
repercutir les despeses que aquesta reparació li representi a la persona usuària. 
 
Tanmateix s’agrairà a les persones usuàries que comuniquin a TecnoCampus qualsevol avaria o 
deficiència que es produeixi a les instal·lacions, ja sigui en el seu mòdul o en els espais comuns. 
 
TecnoCampus recollirà l’avís/comunicació/i actuarà amb la màxima diligència i celeritat per 
resoldre la incidència. 
 
Correspondrà a cada persona usuària la neteja i manteniment de les oficines adjudicades, així com 
vetllar per les  bones condicions d’ús dels espais comuns.  
 
 
Article 10.- Obres a l’oficina  
 
Per realitzar qualsevol tipus de reforma dels espais assignats per Tecnocampus en els diferents 
mòduls i adequar-los a llurs necessitats particulars, les persones usuàries hauran de sol·licitar la 
prèvia autorització de TecnoCampus. Les despeses que generin dites reformes aniran a càrrec de 
les persones usuàries. Quan aquestes reformes afectin a les instal·lacions elèctriques o de clima 
de l’oficina, caldrà presentar a TecnoCampus per al seu vist-i-plau, un projecte tècnic signat per 
un professional autoritzat. Per la resta d’espais de l’edifici ocupats per empreses s’estarà a les 
condicions establertes en els seus propis contractes de propietat o de lloguer.  
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Per poder connectar qualsevol dispositiu a la xarxa Tecnocampus caldrà autorització i certificació 
dels equips tècnics de TecnoCampus, per garantir l’estabilitat i seguretat de les xarxes de 
telecomunicacions del Parc. 
 
Es podran realitzar canvis estètics i decoratius als espais interiors o exteriors dels mòduls, no 
podent afectar a la resta d’usuaris de l’edifici ni a les normes generals establertes en la normativa 
general de la Junta de propietaris. 
 
Finalitzada l’estada de la persona usuària al mòdul, aquesta haurà de retornar les claus, deixant 
l’espai en les mateixes condicions de conservació i decoració en que li va ser lliurat. 
 
Article 11. Llicències 
 
Les persones usuàries estan obligades a obtenir i mantenir quantes llicències, permisos  i 
autoritzacions siguin necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, així com respectar 
totes les normes de seguretat i de prevenció de riscos laborals establertes en la legislació vigent. 
 
Article 12.- Assegurança 
 
Les persones usuàries dels espais tenen l’obligació de tenir concertades pòlisses d’assegurances 
amb un capital adequat al risc potencial que, com a mínim, cobreixi els riscos següents: 

a. Danys propis 
b. Responsabilitat civil davant de tercers 
c. Els possibles danys que es puguin causar en elements comuns del TECNOCAMPUS 6 

TecnoCampus ha assegurat el conjunt dels espais assignats en règim de lloguer de l’immoble 
contractant les següents assegurances, que es relacionen de manera enunciativa i no limitativa (a) 
incendis, (b) danys per aigua i fum, (c) riscos extraordinaris i (d) responsabilitat civil.  
 
Article  13.- Senyalètica 
 
TecnoCampus confeccionarà i col·locarà de manera gratuïta una placa amb el nom i anagrama de 
l’assignatari, segons model normalitzat. Serà ubicada a l’entrada de l’edifici, en el lloc específic 
destinat a tal efecte per a tots els usuaris. En cas que, amb posterioritat a aquesta primera placa, 
l’usuari modifiqui el seu nom o anagrama, es fa responsable de col·locar una nova placa amb el 
contingut actualitzat i segons el model normalitzat, que serà a càrrec seu. 
 
 
Article 14.- Accés a l’edifici 
 
Les entrades principals a l’edifici romandran obertes de dilluns a divendres, ambdós inclusius, els 
12 mesos de l’any, en dies laborables de 8h a 20h, respectant els festius de caràcter nacional, 
autonòmic o local. Fora d’aquestes franges horàries i en els dies festius, les alarmes de l’edifici 
quedaran connectades i només tindran accés als edificis les persones autoritzades amb el sistema 
que s’estableixi. Aquestes hauran de seguir el protocol de seguretat i desactivació d’alarmes, si 
cal,  que proporcioni TecnoCampus , on s’indicarà les portes i vies d’entrada a l’edifici i la 
seqüència d’accés.  
 
L’accés rodat de vehicles al aparcament de l’edifici es realitza, mitjançant rampa des de la planta 
baixa, pel carrer Jaume Vicenç Vives número 10. Aquest accés disposa de dos jocs de portes, 



 

interior i exteriors. Les exteriors situades a l’inici de la rampa d’accés, estaran obertes en l’horari 
establert al paràgraf primer d’aquest article, les interiors situades a nivell de planta -1, s’obriran i 
es tancaran mitjançant els corresponents comandaments a distància. 
 
Serà responsabilitat de TecnoCampus mantenir informat als usuaris d’aquest protocols i dels 
usuaris fer un us correcte i respectar les normes de seguretat, essent obligatori la comunicació de 
qualsevol incidència al personal de seguretat del parc per poder garantir la idoneïtat del sistema.  
 
Es preveu l’existència del servei de consergeria per la gestió ordinària dels serveis bàsics de 
l’edifici. 
 
Article 15.- Seguretat 
 
Tecnocampus i les persones usuàries vetllaran per la seguretat de l’edifici, fent-se responsables, 
en la mesura que els hi pertoqui, de que les portes i accessos a aquests equipaments, restin 
tancades fora de l’horari d’atenció al públic indicats en l’article anterior. 
 
Tecnocampus disposa de sistemes de seguretat activa basats en vigilància perimetral i de 
seguretat passiva mitjançant sistemes de videovigilància de les zones comuns, passadissos i 
entrades. En cap cas aquests sistemes afectaran als espais privats arrendats per les persones 
usuàries.  
Les persones usuàries s’acullen al Pla d’Autoprotecció de l’edifici gestionat per PUMSA al que 
Tecnocampus s’ha adherit, responsabilitzant-se de mantenir-se informats del seu contingut i 
d’informar del mateix als seus treballadors i treballadores. Serà responsabilitat de Tecnocampus 
proporcionar el contingut del Pla a les persones usuàries i informar de tots els canvis que el 
puguin afectar, així com de totes les proves o simulacres de seguretat que s’executin en 
compliment de les prescripcions recollides al Pla.  
 
Article 16.- Pla d’emergències i Prevenció de Riscos Laborals. 
 
L’edifici disposa d’un pla específic d’emergència i d’autoprotecció. Tots els inquilins estan obligats 
a disposar del seu propi pla intern d’emergència i de prevenció de riscos laborals, coordinat amb 
el pla de l’edifici, d’acord amb les obligacions que la legislació vigent imposa. 
 
Article 17.- Sorolls. 
Les persones usuàries han de realitzar les seves activitats evitant al màxim els sorolls, i molèsties 
que se’n poguessin derivar, tant a les seves oficines i laboratoris com als espais comuns, amb 
l’obligació d’aplicar en tot moment les mesures correctores que s’estableixi en aquest reglament i 
normativa d’usos de l’edifici. 
 
Article 18.- Residus 
 
És responsabilitat de les persones usuàries, la gestió dels seus propis residus generats per la seva 
activitat. Els residus especials seran tractats, segons normativa aplicable i tipologia de laboratori, 
per una empresa externa especialitzada en la seva recollida i gestió. El procés de gestió de residus 
serà susceptible d’auditories externes per l’arrendador quan es cregui oportú. 
 
La Comunitat de l’edifici disposa d’una zona comú per dipositar residus convencionals amb 
l’objecte de realitzar el seu posterior tractament, aquest espai es localitza a la planta -1. 
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Article 19.- Espais comuns  
 
Tenen la consideració d’espais comuns la recepció general, els passadissos, els distribuïdors i les 
sales de reunions que s’hagin posat a disposició, així com l’office i espais de lleure, els quals 
hauran d’utilitzar-se conforme a la seva destinació. 
 
Tecnocampus posa a disposició de les empreses una eina per tal de gestionar la reserva i ús de les 
sales de reunions a la Intranet d’Empreses. No es podrà ocupar sales sense fer prèviament la 
reserva a través de l’eina facilitada. 
 
En fer ús de les sales, les persones usuàries garantiran els següents punts: 

- Mantenir net l’espai.  
- No deixar cap element que no formi part de l’equipament de la sala. 
- Mantenir l’ordre a la sala, deixant al mateix lloc on es trobava el mobiliari i 

infraestructures de la mateixa. Tampoc es permetrà moure mobiliari d’una sala a un altre 
sense el consentiment de TecnoCampus. 

- No fer un ús abusiu de les sales de reunions. 
- Respectar els horaris en els que s’ha reservat l’espai. 

 
Article 20. Ús de l’espai de laboratori 
 

 En relació als espais comuns de laboratori està compost dels recursos que detallem a 
continuació així com de la seves normes d’ús específiques  

 
a) Recursos  

 

- Armaris per materials  
- Taula de Balances 
- Nevera i congelador -20ºC 
- Balança Alta precisió 
- Balança normal 
- Centrífuga gran 
- Agua MiliQ 
- Bany Ultrasons 

 
Aquests recursos, com a norma general, han d’estar sempre ubicats al lloc original, nets i 
ordenats. En cas que es necessiti moure la seva ubicació s’ha de sol.licitar per escrit amb la 
corresponent justificació. 
 
 

b) Normes d’ús específic 
 

 
- Pel que fa els Armaris per materials s’ha de tenir especial cura en vetllar pel seu 

tancament. A més a més, recomanem etiquetar-los anotant data entrada, 
caducitat i un gomet de color. El gomet de color (verd, groc, vermell) indicarà el 
grau de perillositat del material i a l’interior de la porta de l’armari, es llistarà els 
diferents materials que incorpora cada color. 



 

- Qualsevol producte que es detecti malmès o caducat així com qualsevol incidència 
detectada a les màquines i/o materials s’ha de donar avís en la major 
immediatesa possible. 

- Els usuaris del laboratori són les empreses allotjades als espais privatius de 
laboratori i aquelles empreses que tinguin contracte de serveis per aquest espai. 

- Els usuaris seran responsables de vetllar per la seva correcta utilització i, en 
general de tots els aspectes tan tècnics com metodològics relacionats amb el 
laboratori amb la finalitat de minimitzar possibles riscos. 

- L’accés a aquest espai comú implica l’acceptació plena i sense reserves per part de 
l’usuari d’aquesta normativa. 

- El laboratori tindrà un control d’accés només a les persones autoritzades d’acord 
amb els contractes vigents. 

- Els usuaris del laboratori seran avisats amb antelació davant la suspensió de 
serveis per qüestions tècniques i/o de manteniment. 

- Els usuaris disposaran de les normes tècniques i de funcionament pròpies del 
laboratori així com de les modificacions que es produeixin. 

- Els usuaris estan obligats a fer ús correcte del laboratori que afavoreixi en tot 
moment el bon funcionament del mateix sense perjudicar a altres usuaris sense 
entorpir el seu ús de forma ordinària. 

- L’usuari està obligat a fer un bon ús de la informació rebuda a través del 
laboratori sobre altres usuaris, respectant la confidencialitat d’altres informacions 
així com també dels materials allà dipositats. 

- Està totalment prohibit generar fums, gasos i vapors fora de les cabines de 
ventilació perquè poden provocar que salti l’alarma d’incendis o poden provocar 
que els fums, gasos i vapors entrin en el sistema de clima i s’escampin per tota la 
zona que dóna cobertura els fancoils del clima. 
 
 

TÍTOL  IV 
Drets i Obligacions 

 
Article 21.- Obligacions de Tecnocampus: 
 

- Assegurar els riscos que li pertoquen, i contractar l’ assegurança corresponent.   
- Vetllar per la seguretat de TecnoCampus en general, mantenint els sistemes de vigilància 

activa i passiva de que disposa.  
- Mantenir el correcte funcionament de les instal·lacions. 
- Mantenir els serveis a disposició de les persones usuàries. 
- Facilitar espais d’interrelació entre empreses i/o Tecnocampus. 

 
Article 22.- Facultats de Parc Tecnocampus: 
 
 En el cas dels espais llogats per Tecnocampus:  

- Accedir a les oficines, en presència de personal de l’empresa, amb la finalitat de poder 
supervisar el compliment de les obligacions que s’estableixen en aquest reglament.  

- En cas d’urgència o de força major, TecnoCampus podrà accedir al mòdul a fi 
d’atendre reparacions o aplicar les mesures que siguin necessàries. 

Per la resta d’espais del TCM6:  
- Fer constar les empreses instal·lades en les publicacions i els materials de difusió i 

informació que Tecnocampus porti a terme per qualsevol mitjà.  
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Article 23.-  Drets de la persones usuàries 
 

- Gaudir  del  servei d’acord amb  les prescripcions del present reglament. 
- Instar a Parc TecnoCampus en el compliment de les seves obligacions. 
- Formular reclamacions i queixes pel servei. 
- Utilitzar la imatge del Parc en la seva documentació sempre i quan respectin els criteris i 

normativa d’ús. 
 
Article 24.-  Obligacions de les persones usuàries: 
 

- En tots els casos complir les prescripcions del present Reglament, i pels arrendataris del 
Tecnocampus complir a més els plecs de condicions i del contracte que hauran signat. 

- En el cas dels arrendataris del Tecnocampus , facilitar a Parc TECNOCAMPUS tota la 
informació i/o documentació que aquests considerin necessària a efectes estadístics, de 
seguiment de l'activitat empresarial i de control sobre el compliment de les obligacions 
fiscals i laborals i en matèria d'assegurances. 

- En tots els casos assegurar qualsevol risc que es pogués derivar de la seva activitat 
professional i contractar una assegurança de responsabilitat civil. En cap cas Parc 
TecnoCampus es farà càrrec dels danys i perjudicis provocats per les persones usuàries.  

- També en tots els casos vetllar per la seguretat de la seva oficina i de TECNOCAMPUS en 
general. Parc TecnoCampus no es farà responsable del material i/o equipament que les 
persones usuàries puguin dipositar o instal·lar a l’interior dels locals arrendats. 

 
Article 25.- Obligacions comunes dels usuaris i de Parc TECNOCAMPUS: 
 

- Afavorir la convivència entre tota la comunitat del Parc. 
- Respectar a totes les persones i instal·lacions, així com les activitats dels usuaris i el 

personal de TecnoCampus. Responsabilitzar-se de que els treballadors i les treballadores 
de cada empresa i institució observin i compleixin els requeriments establerts en el 
present Reglament.  
 

TÍTOL  V 
Règim sancionador 

 
Article 26.-Règim sancionador: 
 
Tindran la consideració de faltes lleus: 
a) Les accions o omissions que suposin qualsevol incompliment de les normes d'utilització de les 
oficines i/o les obligacions de l'usuari contingudes en el present Reglament, sempre que no 
afectin al gestor del servei o a la resta d'usuaris i que no tinguin la consideració de falta greu.  
b) La manca d’higiene i salubritat a l’oficines de lloguer o les de les  empeses adherides. 
c) Fumar en qualsevol dels espais afectats pel present Reglament. 
 
Tindran la consideració de faltes greus: 
a) L'acumulació de dues faltes lleus i/o les accions o omissions que suposin l'incompliment de 
les normes d'utilització dels mòduls i/o de les obligacions de l'usuari contingudes en el present 
Reglament, quan afectin al gestor del servei o a la resta d'usuaris 
b) El mal ús de les instal·lacions comunes. 
c) L’incompliment de les directrius de l’òrgan gestor. 



 

d) La manca de respecte envers la resta d’usuaris i el personal del servei gestor. 
e) El no tancament dels accessos al centre quan sigui de la seva responsabilitat. 
 
Tindran la consideració de faltes molt greus:  
a) L'acumulació de dues faltes greus. 
b) No corregir una falta greu en un termini de 2 mesos. 
c) L’ús del mòdul per a activitats diferents a l’autoritzada. 
d) Cedir o subarrendar el mòdul a terceres persones sense autorització expressa de 
TECNOCAMPUS.  
e) Realitzar obres al local que modifiquin els elements estructurals o comuns sense l’autorització  
expressa de l’òrgan gestor. 
f) Falta de pagament de les obligacions econòmiques que deriven de l’allotjament al Parc durant 
un període superior a dos mesos. 
g) L’incompliment manifest de la legislació laboral i fiscal.  
 
Els apartats d) a g) seran només d’aplicació a les empreses arrendatàries del Tecnocampus. 
 
Article 27.- Sancions  
 
Per les faltes comeses pels usuaris s’imposaran les sancions que seguidament es relacionen, 
tenint en compte les circumstàncies agreujants o atenuants existents o el grau de negligència o 
imprudència. 
a) Les faltes lleus suposaran una comminació per escrit a l’usuari. 
b) La sanció corresponent a les faltes greus serà la imposició d’una multa fins 100% de l’import 
de la fiança. Es considerarà la pèrdua de la condició d’adherit al Tecnocampus pel cas d’empresa 
propietària o que no és arrendatària del parc.  
c) La sanció corresponent a les faltes molt greus serà la  imposició d’una multa de fins al 100%de 
l’import de la fiança i la pèrdua de la condició d’usuari.  
 
Es considerarà que tota infracció greu i molt greu donarà lloc a un expedient, on es donarà 
audiència a l’usuari, que serà resolt en el cas de les sancions greus per la direcció del 
TECNOCAMPUS , i en el cas de les sancions molt greus pel Consell del mateix organisme. Contra 
l’acord resolutori podrà ser interposat recurs d'alçada davant del Consell en el cas de falta greu i 
del Ple de l’Ajuntament de Mataró en el cas de falta molt greu. 
 
La imposició de sancions no obstarà la reclamació de danys i perjudicis que l’infractor hagi pogut 
ocasionar a TecnoCampus i/o tercers. 
 
Article 28.- Pèrdua de la condició d’usuari 
 
La pèrdua de la condició d’usuari per sanció suposa la finalització del contracte. Parc 
TecnoCampus estarà  facultat, pel cas d’empreses arrendatàries del parc , impedir l’accés a les 
oficines i als serveis comuns dels que hagin perdut la condició d’usuaris.  
 
Els efectes personals de l’usuari i els seus col·laboradors seran retirats de l’oficina, prèvia 
autorització del gestor, en el termini màxim de quinze dies a partir de la data del requeriment 
que, en aquest sentit, efectuï Parc TecnoCampus.  
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Si no són retirats el gestor estarà facultat per realitzar-ho, restant dos mesos en dipòsit a 
disposició dels seus propietaris. Transcorregut aquest últim termini els béns seran alienats i el seu 
producte dipositat. 
 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Única. En tot allò no previst en aquest reglament i la resta de documents que afectin el servei, o 
en el cas de discrepàncies en els usos de l’edifici, s’estarà al reglament de règim intern de “l’Edifici  
El Rengle”. En tot cas, es tindrà en compte el que disposa la legislació vigent i en el cas de 
discrepàncies en la interpretació de qualsevol de les clàusules dels citats documents, aquestes 
seran resoltes pels tribunals competents a la ciutat de Mataró. 


