Tarifes de lloguers d’espais
del Campus Diagonal Besòs i
façanes de l’edifici RDIT al
Campus del Baix Llobregat

Acord CG/2019/28, de 4 de juliol de 2019, del Consell
de Govern, pel qual s’aproven les tarifes de lloguers
d’espais del Campus Diagonal Besòs i façanes de
l’edifici RDIT del Campus del Baix Llobregat
Gerent

 Document presentat a la Comissió d’Economia i Infraestructures
de 26/06/2019
 Document pendent d’aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social

Tarifes PARC UPC 2019 (ampliació)

Campus Diagonal Besós
Tipologia empresa/entitat

€ / m2 /
mes

Criteris d'entrada

Durada acord

Spin off - preincubació

10,73 €

Sorgeix de l'espai Emprèn UPC

1 any

Spin off UPC / Start up UPC - incubació

13,28 €

< 3 anys de creació i contracte
de transferència amb la UPC

2 + 2 anys

Start up NO UPC- incubació

15,00 €

< 3 anys de creació

2 anys

Empresa / entitat

16,70 €

> 3 anys de creació

2 anys

Espai de coworking (*)

255,49 €

(*) Tarifa mensual (no per m2)

2 anys

CRITERIS I CONDICIONS PER A LA DISPOSICIÓ DE LOGOS A LA FAÇANA EST DE L’EDIFICI RDIT AL
CAMPUS DEL BAIX LLOBREGAT

Antecedents
L’Edifici RDIT és un edifici de la UPC dedicat íntegrament a allotjar empreses i entitats de base
tecnològica, complint així la missió de la UPC de ser un motor de desenvolupament econòmic i
social al seu entorn. La creació i l’atracció d’empreses de base tecnològica als diferents entorns
de la nostra universitat, es considera com un dels mecanismes més eficaços per a la transmissió
dels resultats de la recerca als sectors productius i un incentiu per a la creació i/o participació
d’empreses de base tecnològica, involucrant al personal acadèmic i investigador en aquest
propòsit.
La ubicació de qualsevol entitat o empresa es regula i autoritza mitjançant acord de cessió
temporal d’espais entre aquesta i la UPC, i es factura de manera mensual d’acord amb les tarifes
publicades al pressupost de la UPC.
La situació i estructura de l’edifici RDIT va afavorir, a la seva posada en funcionament, disposar
alguns logos a la façana est. En un principi s’hi van col·locar logos d’entitats pròpies o molt
properes (PARC UPC, FUNDACIÓ CIM, ESA-BIC...) i amb forta vinculació a l’edifici.
Després de diverses peticions d’empreses ubicades a l’edifici RDIT de poder disposar el seu logo
a la façana, es proposa regular aquestes peticions mitjançant el present document, recollint les
condicions per a optar a aquesta opció i la contraprestació econòmica corresponent.

Fonaments de dret
Segons l’article 131 dels Estatuts de la UPC. Béns de domini públic i patrimonials: correspon al
Consell Social vetllar pel patrimoni de la Universitat i aprovar la desafectació dels bens de domini
públic. També li correspon, a proposta del Consell de Govern, autoritzar el rector o a la rectora
a adoptar els acords d’adquisició, disposició i gravamen del béns immobles (...)
Segons l’article 151 dels Estatuts de la UPC, el pressupost anual d’ingressos ha de contenir, entre
altres, els rendiments del patrimoni de la Universitat i de les altres activitats econòmiques que
dugui a terme d’acord a la llei i amb aquests Estatuts (...)

Condicions per a la col·locació de logos d’empreses i/o entitats a la façana est i a la barana del
pont d’accés a l’edifici RDIT
La UPC ofereix la possibilitat de col·locar la imatge de marca de les empreses o entitats a un dels
espais de la façana est i alhora al pont d’entrada al mateix edifici sempre i quan es compleixin
les condicions recollides en aquest document i la sol·licitud sigui avaluada i aprovada per la UPC.

Espais Oferts:
Plànols de la façana i del pont

Tarifes:
ESPAIS 1 i 5 :
ESPAIS 2 i 6 :
ESPAIS 3, 4, 7 i 8 :

8.000 €/any + IVA
7.000 €/any + IVA
6.000 €/any + IVA

Les tarifes inclouen el cost del vinil, la col·locació i el desmuntatge.
Les tarifes inclouen també la ubicació a un dels espais de la barana que dona accés al RDIT.
Aquest espai el determinarà la UPC.
Aquestes tarifes es revisaran anualment.

Requisits de les empreses i entitats que ho sol·licitin:
L’empresa o entitat:
- Ha d’estar al dia de pagaments amb la UPC tant en el moment de fer la sol·licitud com
durant el període de vigència de la corresponent autorització.
- S’ha de comprometre al pagament per avançat de l’import corresponent a un any
d’acord amb les tarifes vigents.
- Ha de ser d’interès per a la UPC.

La sol·licitud s’ha de presentar a l’àrea d’infraestructures i serà avaluada per la Comissió Parc
UPC, on es determinarà la conveniència i el grau d’interès de la UPC per a dur a terme
l’esmentada actuació.
L’autorització tindrà un vigència d’un any, a partir de la col·locació i podrà ser renovada per
períodes anuals.
Una vegada la sol·licitud hagi estat aprovada, les parts signaran un document per formalitzar
l’autorització, la vigència i els compromisos corresponents d’aquesta actuació.
La UPC pot anul·lar l’autorització per falta de pagament o per finalització de l’acord de cessió
temporal d’espais a l’edifici per part de l’empresa o entitat; també per causes de força major.
En cap cas es procedirà a retornar els imports que l’empresa hagi abonat per aquest concepte.
La UPC contractarà l’elaboració del logo i assumirà la seva col·locació i també la seva retirada en
el moment en que sigui pertinent.
El format del logo (tamany, color i material) el determina la UPC que és qui assumirà, al seu
càrrec, la contractació de l’elaboració i la seva col·locació i retirada
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