PACTE DE SOCIS FUTURS ENTRE UP CATALONIA SL i
[el/s/les promotor/s/es]
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D’EMPRESA “[nom de la idea o del projecte]”
EN EL MARC DEL PROGRAMA PART TIME LAB

A ____________________, a ___ d’_____ de 2018

REUNITS
D’una part, el/s/les promotor/s/es ________________, major(s) d’edat, amb DNI
________________,
domiciliat/s/des
a
__________________________________________________________, que actuen en nom
propi i declaren la veracitat de la informació aportada per a la celebració del present Pacte,
especialment en matèria de titularitat i originalitat de la proposta presentada;
Per l’altra part, _____________________, major d’edat, amb DNI ___________,
___________________, major d’edat, amb DNI ___________ i ___________________, major
d’edat, amb DNI _____________, actuant en la seva condició de representants legals de la
societat UP CATALONIA, SL, amb NIF B66808809, domiciliada a 08173 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona), Avda. de les Corts Catalanes número 5-7.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present
acord.
EXPOSEN
I.

Que el present Pacte es celebra per desenvolupar conjuntament la idea / el projecte
_______________________________________________________________________
[explicar la idea / el projecte a afectes de la seva identificació].

II.

Que els Promotors i Up Catalonia SL volen subscriure el present Pacte de Socis Futurs a
través del qual acorden la seva relació com a socis i col·laboradors i les condicions a
través del qual desenvoluparan conjuntament aquest projecte d’empresa, amb les
següents clàusules:

III.

Sobre la nomenclatura:
a. El present Pacte pot mencionar indistintament les expressions “Les Parts”, “els
socis” o “els socis futurs” per referir-se al fet que vincula tots els signants.
b. En els punts que es fa referència a “els Promotors” s’entendrà que es vincula als
ideòlegs o emprenedors originals de la idea o projecte objecte del present
Pacte.
c. En endavant, el present Pacte es refereix a “la Societat” com a l’instrument
mercantil que es preveu crear segons les disposicions aquí recollides. Mentre
perduri la situació transitòria d’inexistència d’una societat pròpiament dita, i pel
què fa als continguts d’aquest Pacte, s’acorda que les estipulacions vinculen per
igual tant si es menciona “la Societat” com “el projecte”.

PART I – INTRODUCCIÓ
1. OBJECTE DEL PRESENT PACTE DE SOCIS FUTURS
1.1 Els Promotors acorden establir una aliança de llarg recorregut que té per objecte assolir l’èxit
empresarial del Projecte objecte del present Pacte en el termini més curt possible.
1.1.1 En aquest sentit i en termes generals, Up Catalonia proveirà els Promotors tots els
serveis recollits en el present Pacte amb l’objecte d’optimitzar l’arrencada i la
consolidació del projecte.
1.1.2 En contrapartida, els Promotors cediran una part del capital social de la futura societat
i garanteixen que aquesta, un cop constituïda, farà front a les factures o documents
de pagament que se li emetin en funció dels termes del present acord.
1.2 El present contracte té per objecte establir certs acords i condicions vinculants per als socis
entre sí i per a la Societat. En particular:
 Aportacions d’Up Catalonia per al desenvolupament del projecte;
 Drets i obligacions dels promotors en la seva participació en els programes d’incubació
i acceleració d’Up Catalonia;
 Acords econòmics: Repartiment del capital de la futura societat, compromisos per a la
futura societat en matèria de quotes, altres;
 Principis, drets i obligacions de les parts en la seva condició de futurs socis de la Societat;
 El funcionament intern de la Societat;
 Regulacions en matèria d’entrada de nous socis; i,
 Mecanismes de transmissió de les participacions de la Societat.
1.3 Les parts reconeixen expressament que els pactes i acords que formen part del present
contracte tenen força de llei i es comprometen a complir-los fidelment i puntual.
1.4 Les Parts s’obliguen a donar-se suport, cooperar de bona fe i mirar de maximitzar l’èxit de
la iniciativa i el retorn de la inversió realitzada.
1.5 Les Parts es comprometen a que la Societat, quan aquesta es creï, assumirà els compromisos
recollits en el present Pacte a efectes de prendre coneixement, en previsió de la possible
entrada de nous socis i per obligar-se a executar els acords que li afecten.
2. PERIODE DE PROVA
S’estableix un període de prova d’un mes a comptar des de la data de signatura del present
Pacte durant el qual les Parts poden anul·lar-lo íntegrament sense incórrer en cap cost ni que
se’n derivi cap mena de compromís, sense que calgui cap justificació, simplement emetent un
comunicat formal i per escrit abans de la finalització d’aquest període.
3. RESPONSABILITAT
Tota la iniciativa d’UP CATALONIA està compromesa amb un exercici responsable de l’activitat
econòmica i s’inspira en valors com ara els de l’economia del bé comú. Els Promotors es
comprometen a actuar d’igual manera, cosa que inclou òbviament el compromís explícit de
donar compliment a les obligacions administratives, tributàries, laborals o de qualsevol altre
ordre que l’ordenament jurídic vigent imposi a les activitats de la futura societat.
4. COMUNITAT POSITIVA
Les Parts es comprometen a propiciar actituds, activitats, complementarietats i sinèrgies de tota
mena orientades a afavorir l’enriquiment mutu de tots els projectes participants i de tota la
comunitat Up Catalonia, de forma col·laborativa amb la resta de partners, empreses i entitats
vinculades i a abordar els possibles desacords de la manera més constructiva possible.

PART II –ACORDS DERIVATS DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS PROGRAMES D’UP CATALONIA
5. ESTRUCTURA DELS PROGRAMES I CONDICIONS ECONÒMIQUES GENERALS
La signatura del present Pacte implica el compromís de treballar conjuntament totes les etapes
de desenvolupament del Projecte en el marc d’un acord de cooperació entre socis de naturalesa
en principi indefinida que està previst que travessi les etapes següents:
5.1. Part Time Lab
5.1.1.És la versió grupal, resident, intensiva i condensada del Programa Lab d’Up
Catalonia.
5.1.2.Està pensat per a acompanyar el procés que ha de portar una idea o un projecte
de negoci fins a, aproximadament:
5.1.2.1.
Desenvolupament de la idea de negoci fins a la completa redacció del
“business plan” amb especial detall en els aspectes comercial i financer i la
resta d’indicadors clau habituals de les startup.
5.1.2.2.
Definició clara i prudent de les necessitats de finançament. Disseny del
mix òptim i folgat de fonts de finançament. Primeres accions de captació de
finançament endegades conforme al pla dissenyat.
5.1.2.3.
Disposició de les primeres eines de comunicació i màrqueting (logo,
web, xarxes, targes i altres elements necessaris en funció del projecte).
5.1.2.4.
Societat constituïda, pacte de socis revisat, si escau, i signat per tots els
partícips. Altes a hisenda, registre mercantil i seguretat social.
5.1.2.5.
Desenvolupament de producte, assoliment i superació satisfactòria de
fases Beta o MVP (si la naturalesa del projecte ho permet). Captació i gestió
de les primeres mètriques.
5.1.2.6.
Funnel de vendes dissenyat i validat. Primeres accions comercials
culminades o almenys en marxa.
5.1.3.Metodologia: Aquestes fites s’han de poder assolir a través de la participació en el
programa que inclou formació, dinamització, mentoria, coaching, tallers, master
classes, activitats d’intercanvi i seguiment i impulsió dels projectes.
5.1.4.Durada prevista: El programa Part Time Lab es planteja ampliar l’accessibilitat al
programa Lab des d’estadis encara més incipients i condensar el seu
desenvolupament a un màxim de 6 mesos.
5.1.5.Cost: Els promotors no han de pagar res. Part Time Lab costa 9.600€ més IVA que
es compensen amb la cessió del percentatge de capital de la futura societat quan
aquesta es constitueixi el els termes descrits a l’Annex 1.
5.1.5.1.
Les Parts acorden que la factura s’emetrà a la futura societat quan
aquesta es constitueixi.
5.1.5.2.
Addicionalment, per no perjudicar la tresoreria de la societat durant
l’etapa inicial, s’acorda que l’IVA meritat no serà abonat a Up Catalonia fins
que hagi estat compensat o retornat per l’Agència Tributària.

5.1.6.Dedicació: Els Promotors es comprometen a participar de forma activa i
col·laborativa de totes les activitats programades per Up Catalonia.
5.1.7.Allotjament: Els Promotors es comprometen a desenvolupar el seu projecte a les
instal·lacions facilitades per Up Catalonia, concretament, a SC Trade Center (Sant
Cugat del Vallès) o bé a Up! Training Club (Barcelona) on gaudiran dels llocs de
treball que s’acordin a càrrec d’Up Catalonia.
5.1.8.Finançament: El present Pacte pot incloure compromisos de finançament inicial
addicional per part d’Up Catalonia, novament a canvi d’un percentatge de capital
de la futura societat, sempre subjectes a l’assoliment de les fites del programa, i
sempre que resultin imprescindibles per assegurar el desenvolupament del
projecte.
5.2. Programa Factory
5.2.1.És la continuació natural del Programa Lab, pensat per tant per accelerar el trànsit
des de l’empresa que arrenca (startup), o bé que ja disposa d’un “mínim producte
viable” i comença a ser finançable cap a la seva consolidació.
5.2.2.A la seva finalització cal haver assolit
5.2.2.1.
Un estadi de desenvolupament en què la societat, ja constituïda i en
marxa, comença a desenvolupar les seves activitats amb normalitat.
5.2.2.2.
L’equip és el que pertoca segons les previsions, les necessitats i les
capacitats de l’empresa. Es treballa la seva dinàmica interna buscant
cohesió, compromís, productivitat i eficiència.
5.2.2.3.
Es segueix el pla de finançament i s’estan captant recursos segons les
seves previsions.
5.2.2.4.
Les Parts i la plantilla cobren normalment les retribucions pactades.
5.2.2.5.
L’empresa està molt centrada en l’orientació a mercat i les vendes i té
especial cura de la tresoreria.
5.2.3.Metodologia:
5.2.3.1.
Orientació estratègica.
5.2.3.2.
Formació, dinamització i intercanvi: mentoria, coaching, tallers,
dinàmiques d’innovació oberta i creuada, activitats d’intercanvi i seguiment
exhaustiu i impulsió dels projectes, sempre afavorint el desenvolupament
dels projectes, també, a partir de les aportacions que cada equip
emprenedor de la comunitat.
5.2.3.3.
Contactes professionals per accelerar la consolidació dels projectes.
5.2.3.4.
Comunitat. Informació i dret de participació en les xarxes on i off line i
els esdeveniments per afavorir relacions, intercanvi, voluntariat, etc.
5.2.3.5.
Xarxa d’aprovisionaments habituals en condicions avantatjoses. La
societat almenys rebrà les propostes dels col·laboradors d’Up Catalonia.
5.2.3.6.
Projecció en mitjans propis i de tercers, premsa, xarxes i esdeveniments.

5.2.4.Compromisos dels Promotors i de la Societat:
5.2.4.1.
Actuar de bona fe fent contribucions per a la construcció d’una
comunitat d’emprenedoria d’èxit, responsable i positiva.
5.2.4.2.
Participar en els programes d’acompanyament proposats.
5.2.4.3.
Contractar una de les gestories que li proposi Up Catalonia.
5.2.4.4.
Facilitar amb la periodicitat i a través dels mitjans que s’estableixin la
informació necessària sobre la marxa de l’empresa i l’evolució del seu valor.
5.2.4.5.
Autoritzar l’ús de la seva marca i projectar el suport d’Up Catalonia.
Orientació estratègica a través de la implicació directa en la governança en
els termes que s’acordin en el pacte de socis.
5.2.5.Durada i cost: El programa Factory dura entre 6 mesos i un any i dóna lloc a una
quota mensual de 350€ mensuals que van a càrrec de la societat.
5.2.6.Dedicació: La dedicació dels Promotors ha de ser la que s’ha compromès en el
business plan. A banda, participen de forma activa i col·laborativa de les activitats
programades per Up Catalonia.
5.2.7.Allotjament: Els Promotors poden optar per allotjar-se on vulguin. Si desitgen
mantenir-se a les instal·lacions facilitades per Up Catalonia la tarifa és de 150€ per
persona al mes.
5.3. Fase Growth
5.3.1.És la continuació natural del Programa Factory, pensat per una etapa en què la
necessitat d’acompanyament és ja molt més baixa i l’empresa està en fase
d’acceleració i consolidació.
5.3.2.Metodologia: Up Catalonia i la seva xarxa estaran sempre disponibles per mirar de
contribuir en la resolució de qualsevol assumpte que es pugui requerir.
5.3.2.1.
Es mantenen tots els compromisos per part dels Promotors i la societat
en matèria de bona fe i aportacions positives, d’informació, gestoria i ús de
les marques.
5.3.2.2.
Es mantenen també els serveis de mentoria i l’opció de disposar o
participar de la resta d’activitats i serveis opcionals del Programa Factory.
5.3.3.Durada prevista: El programa Growth té durada indefinida, mentre duri la relació
de socis entre les Parts.
5.3.4.Cost: 150€ mensuals (a càrrec de la societat).
6. ALLOTJAMENT
Les Parts pacten que allotjaran l’activitat objecte del present contracte a les instal·lacions que
proposi Up Catalonia, la qual ho farà en termes raonables a la realitat de la iniciativa en cada
moment. Els espais físics objecte del present acord no són fixes, l’organització els regularà en
funció de les seves possibilitats, dels interessos del propi projecte i del conjunt de projectes
allotjats. La resta de les condicions que regulen l’ús de l’espai físic que pot allotjar la Societat
estan recollides a l’annex 5.

7. SERVEIS ADDICIONALS FORA DE TARIFA
Up Catalonia posa a disposició dels projectes participants en els seus programes, estiguin
aquests constituïts en societat o no, la possibilitat de rebre fora de tarifa serveis de professionals
i empreses col·laboradores que han adaptat les seves propostes a l’estadi de maduració dels
projectes en matèries com ara orientació a la internacionalització, gestió captació de
finançament, assessorament legal, tecnològic i propietat intel·lectual, serveis de comunicació i
màrqueting, etcètera.
8. ALTRES ASPECTES RELACIONATS AMB LA FASE PRÈVIA A LA CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT
8.1. En el moment en què les circumstàncies ho permetin impulsaran la creació d’una nova
societat limitada per desenvolupar el projecte en funció del que es determina en el
present acord.
8.2. Si abans de la constitució de la societat el projecte ho requereix es podrà utilitzar la
persona jurídica Up Catalonia SL per rebre o emetre factures, pagaments i/o altra
documentació formal.
8.3. Tant abans com després de la constitució de la nova societat es considerarà que el
projecte és independent d’Up Catalonia i com a tal el plantegem com a subjecte de
drets i de deures en el marc del present acord. Les Parts portaran conjuntament un
estat de comptes del projecte que seran aportats en el moment de la constitució de la
societat per a la seva liquidació.
8.4. La societat podrà estar domiciliada on radica la seu social d’Up Catalonia.

PART III – ACORDS PROPIS DEL PACTE DE SOCIS (UN COP CONSTITUÏDA LA SOCIETAT)
III.1 GOVERNANÇA
9. LA JUNTA DE SOCIS
9.1. Celebració i Convocatòria. La Junta General de Socis es reunirà almenys un cop a l’any,
amb caràcter ordinari, dins els 6 primers mesos de cada exercici per, si correspon,
aprovar la gestió social, els comptes de l’exercici precedent i resoldre sobre l’aplicació
del resultat. En qualsevol altre moment podrà reunir-se, amb caràcter extraordinari,
com a junta universal o prèvia convocatòria a l’efecte emesa per l’òrgan
d’administració.
9.2. La Junta General de Socis serà convocada per l’òrgan d’administració amb almenys 15
dies naturals d’antelació al dia previst de celebració de la junta, sense comptar-hi ni el
dia de la convocatòria ni el dia de celebració de la mateixa, mitjançant qualsevol
procediment de comunicació individual i escrita que asseguri la recepció de la
convocatòria per part de tots els socis. Cal entendre aquest termini sens perjudici de
l’aplicació preferent de les normes legals o dels requisits especials de publicitat per a
l’adopció de determinats acords.

9.3. Pel què fa als procediments de comunicació, entre d’altres, s’admetrà la comunicació
mitjançant procediments telemàtics que possibilitin la justificació fefaent de
l’enviament de la convocatòria o per acusament de rebuda per part del soci. A aquests
efectes, els socis fan constar les adreces de correu electrònic on desitgen rebre les
convocatòries de les juntes generals, que seran incorporades al llibre registre de socis
de la Societat i queden recollides a l’Annex 2. En qualsevol moment es pot sol·licitar la
modificació de l’adreça de correu electrònic a l’òrgan d’administració.
9.4. La Junta General de Socis tindrà com a President/a i Secretari/ària a aquelles persones
que siguin designades per la mateixa junta, a proposta de l’òrgan d’administració. En el
cas de què ja es disposi d’un Consell d’Administració les mateixes persones que
exerceixen de president/a i secretari/ària del Consell ho faran també a la Junta.
9.5. Aprovació d’acords. Majories reforçades. L’aprovació de tots els acords socials per part
de la Junta es farà d’acord amb els principis recollits als articles 198 i següents del RDL
1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital,
excepte el que s’estipula a continuació:
9.5.1.Caldrà el vot favorable de més del 70% de les participacions del capital social de la
Societat a la Junta General de Socis per

L’augment o la reducció del capital social de la societat.

La modificació dels estatuts socials.

La modificació de l’estructura de l’òrgan d’administració i la determinació del
nombre de membres que el composen.

El canvi substancial d’objecte social.

La venda, transformació, fusió, escissió, reactivació, dissolució o liquidació
de la societat, o cessió global d’actius i passius, excloent aquells casos en què
aquesta operació hagi esdevingut obligatòria per mandat legal.

Aprovació de l’exempció de les obligacions de permanència i no
competència en els termes previstos a l’apartat quart d’aquest acord.
9.5.2.Caldrà el vot favorable de dues terceres parts de les participacions del capital
social de la Societat a la Junta General de Socis, per:

Limitació o exclusió dels drets de subscripció preferent dels socis.

El trasllat de domicili social fora de les comarques de Barcelona.

Atorgament de la dispensa de no competència.
9.6. Els aspectes societaris relacionats amb el funcionament de la Junta que no estiguin
específicament regulats en el present acord es regiran amb conformitat amb el marc
legal vigent en la matèria.
9.7. Els Socis acorden que en termes generals la Societat repartirà el 50% dels beneficis
legalment repartibles que obtingui i en la proporció que correspongui.
9.7.1.La quantitat a distribuir no podrà excedir de la quantia dels resultats obtinguts des
de la fi de l’últim exercici, deduïdes les pèrdues procedents d’exercicis anteriors i
les quantitats amb les quals hagin de dotar-se les reserves obligatòries per llei o
per disposició estatutària, així com l’estimació de l’impost a pagar sobre aquests
resultats.

9.7.2.Aquesta exigència podrà ser relaxada o eliminada temporalment per mutu acord
si així ho recomanen les circumstàncies de la Societat. Tanmateix, l’exigència de
repartiment de dividends podrà ser replantejada si es produeix l’entrada de nous
socis o altres operacions financeres o societàries que així ho recomanin.
10. L’ÒRGAN D’ADMINISTRACIÓ
10.1.
Les Parts acorden que inicialment l’òrgan d’administració es constituirà en
forma de [administració única / administradors/es mancomunats/des].
10.2.
Acorden també que en qualsevol moment Up Catalonia podrà instar la
designació d’un Consell d’Administració que podrà tenir entre 3 i 12 membres que no
han de ser necessàriament socis de la Societat. Inicialment el composaran almenys
_____________________ i una persona designades per Up Catalonia.
10.3.
El consell determinarà els noms de les persones que hauran d’ostentar la
presidència i la secretaria (i per tant també de la junta), així com el seu cessament.
10.3.1. La secretaria podrà ser ostentada per una persona no integrant del consell i
podrà ser retribuïda en coherència amb els honoraris professionals acordats que
corresponguin.
10.3.2. El consell podrà designar consellers delegats, mancomunats o no.
10.3.3. La Societat concertarà una línia d’assegurança especialment destinada a la
cobertura dels riscos dels administradors.
10.3.4. Els membres del consell són nomenats amb vigència indefinida i no rebran cap
retribució.
10.4.
Celebració del consell
10.4.1. El consell d’administració de la Societat es reunirà com a mínim quatre vegades
a l’any dins dels 45 dies següents a la finalització de cada trimestre natural.
10.4.2. Qualsevol dels seus membres podrà sol·licitar la seva convocatòria formalment,
cas en el qual La Presidència el convocarà amb la màxima celeritat possible,
sempre dins un termini de 10 dies naturals des de la recepció de la sol·licitud. Si la
Presidència no formalitza la mencionada convocatòria, la majoria de la resta de
membres del Consell estaran habilitats per a fer-ho.
10.5.
Convocatòria i constitució del consell
10.5.1. La convocatòria de les sessions del consell es realitzarà per escrit, havent de
constar amb prou detall el lloc i la data de celebració i l’ordre del dia d’assumptes
a tractar. Es lliurarà en els mateixos termes que els descrits per a la convocatòria
de la junta general, excepte pel què fa al termini, que serà de 10 dies d’antelació
al de la data de la convocatòria.
10.5.2. El consell quedarà vàlidament constituït si concorren a la reunió, mitjançant
presència física o delegada en un altre membre del consell, la majoria dels seus
membres. La delegació es formalitzarà mitjançant escrit adreçat a la presidència i
podrà ser lliurat fins el moment de l’inici de la reunió.
10.5.3. Seran vàlides les reunions del consell celebrades sense convocatòria prèvia si hi
concorren, presents o representats, la totalitat dels seus membres i decideixen per
majoria constituir-se en consell després d’acordar l’ordre del dia.

10.6.
Adopció d’acords
10.6.1. Cada membre del consell disposarà d’un vot, amb independència del capital que
representa, si és que el representa.
10.6.2. Els acords es prenen per majoria relativa dels vots presents i representats,
essent factible el vot negatiu, l’abstenció i el vot favorable a cadascuna de les
qüestions que es plantegin.
10.6.3. En cas d’empat persistent (dues voltes) el vot de la presidència es considerarà
vot de qualitat i servirà per desempatar la decisió.
10.7.
Qualsevol altre aspecte sobre la regulació de l’administració de la societat que
no estigui recollit en el present acord o en els estatuts de la Societat es regirà d’acord
amb el marc legal vigent.

11. PERMANÈNCIA I NO COMPETÈNCIA
11.1.
Tots els socis assumeixen un compromís genèric però plenament rigorós i de
màxima exigibilitat de defensar sempre els interessos de la Societat, vetllar pel seu
creixement i desenvolupament i de no propiciar ni per activa ni per passiva qualsevol
acció o omissió que pugui generar perjudici la mateixa.
11.2.
Els Promotors amb dedicació [laboral / professional] es comprometen a que
durant un període d’almenys 3 anys a comptar des de la signatura del present Pacte
destinaran la part principal dels seus esforços i dedicació professional al Projecte,
sempre dins el marc de les responsabilitats decidides dels òrgans de govern de la
Societat, quan correspongui.
11.3.
Es comprometen també a no exercir o promoure activitats que podessin
concórrer amb les pròpies de la Societat almenys fins un any després d’abandonar la
Societat, si és que això es produeix.
11.4.
Addicionalment, els Socis es comprometen a no impulsar ni participar
d’iniciatives que col·lideixin amb les que formen part de forma directa de l’àmbit
d’actuació central de la resta de socis.
11.5.
Sens perjudici del que antecedeix, els Socis acorden que la junta general podrà
aprovar l’exempció de les obligacions recollides en aquest apartat si considera que no
es lesionen els interessos de la Societat en els termes recollits en el present acord.
12. DRETS D’INFORMACIÓ
12.1.
La Societat informarà els seus socis sobre tots els assumptes substancials
relatius a la seva marxa i situació financera i aportarà còpia de la documentació que li
sigui requerida raonablement dins les limitacions i els drets que atorga el marc legal
vigent.
12.2.
Up Catalonia tindrà accés als comptes corrents de la Societat per poder veure’ls
però no per poder operar.

13. EL MARC PRESSUPOSTARI I LES RETRIBUCIONS DELS PROMOTORS
13.1.
Els promotors acorden que les seves retribucions no poden ser tals que ofeguin
la tresoreria de l’empresa durant les etapes inicials, per una banda, ni que siguin
desproporcionades respecte el volum de negoci total de la iniciativa quan aquesta ja
estigui consolidada. Les retribucions, per tant, hauran de guardar proporcionalitat
respecte el volum de negoci i els resultats de la iniciativa.
13.2.
L’òrgan d’administració de la societat determinarà almenys amb 15 dies
d’antelació a l’inici del trimestre següent el “Marc Pressupostari” a un any vista,
desglossat almenys trimestralment amb especial detall en matèria de tresoreria.
13.3.
S’acorda que la Societat reservarà, si és que en disposa de previsions de
tresoreria suficients, el 50% de les previsions de pagaments previstos per al proper (1)
trimestre. Amb aquests recursos (“Tresoreria Reservada”), per tant, no es podran fer
previsions de despesa ni de pagaments. El saldo restant el denominem “Tresoreria
Disponible”.
13.4.
El/s/les Promotors/es _____________________ tindrà/an relació [laboral /
professional] amb la Societat.
13.4.1. S’estableix una “Retribució Base” màxima amb els següents topalls:

39.600€ anuals bruts per una dedicació completa.

La “Tresoreria Disponible”.
13.4.2. Es preveu repartir-la en 12 pagues de 3.300€ bruts.
13.4.3. Aquesta “Retribució Base” s’actualitzarà anualment en base a l’IPC català,
sempre que aquest no resulti negatiu.
13.4.4. Addicionalment s’estableix una “Retribució Variable” consistent en un 2% anual
del benefici anual net de l’exercici precedent.
13.4.5. El Consell d’Administració podrà elevar a la Junta General una proposta de marc
retributiu diferent del que aquí es regula si el creixement de l’empresa així ho
recomana per vetllar per la seva correcta adequació a les circumstàncies del
mercat.

III.2 – RÈGIM DE TRANSMISSIÓ DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS
14. DISPOSICIONS GENERALS SOBRE EL RÈGIM DE TRANSMISSIÓ DE PARTICIPACIONS SOCIALS
14.1.
Les disposicions d’aquest apartat seran aplicables a qualsevol acte jurídic que
impliqui directa o indirectament la transmissió de qualsevol dret sobre les
participacions de la Societat (titularitat, subscripció preferent, usdefruit...).
14.2.
Per a la vàlida transmissió, en qualsevol forma, de les participacions de la
Societat serà requisit imprescindible que l’adquirent subscrigui aquest Pacte de Socis
Futurs a través de la signatura del Model que consta a l’Annex 4.

14.3.
Les transmissions de participacions socials que no s’ajustin a la llei aplicable, als
estatus o al present Pacte de Socis Futurs no produiran cap efecte front la Societat.
Sens perjudici de l’anterior, els socis i la pròpia Societat tindran un dret de retracte de
naturalesa real sobre les participacions transmeses sota aquestes circumstàncies. El
termini per a l’exercici d’aquest dret serà de 90 dies hàbils des de la data en què
s’hagués notificat a la Societat i/o els seus socis la mencionada transmissió, o en el seu
defecte, des que aquests rebin coneixement de la mateixa.
14.4.
TRANSMISSIÓ LLIURE DE PARTICIPACIONS SOCIALS
14.4.1. Supòsit de Transmissió lliure. Serà lliure la transmissió voluntària de
participacions de la Societat a través d’actes inter vivos realitzada per qualsevol
dels socis a favor de qualsevol societat pertanyent al seu grup, en el sentit de
l’article 42 del Codi de Comerç, i, en el cas de persones físiques, a favor del cònjuge
o familiars que siguin ascendents o descendents directes el transmitent, així com
les realitzades a favor de qualsevol societat controlada pel soci.
14.4.2. Supòsit de transmissió de participacions d’un o diversos socis promotors. Son
socis promotors els signants del present Pacte de Socis Futurs. Sens perjudici de
l’anterior, en el cas de què un (o diversos) dels socis promotors desitgi transmetre
total o parcialment les seves participacions es declara reconegut un dret de
subscripció preferent favorable en primer lloc a la resta de promotors,
comprometent-se la resta de socis a afavorir dita transmissió i subscriure en
aquest sentit la documentació que resulti escaient.
14.5.

DRET D’ADQUISICIÓ PREFERENT

14.5.1. En el cas de que qualsevol dels Socis Futurs desitgi transmetre inter vivos les
seves participacions en condicions no recollides a la clàusula anterior ho haurà de
notificar a l’òrgan d’administració indicant:
14.5.1.1. La identitat de la persona física o jurídica que fa l’oferta de compra;
14.5.1.2. El nombre de participacions a transmetre;
14.5.1.3. La numeració de les participacions ofertes;
14.5.1.4. El seu preu de venda;
14.5.1.5. Les condicions de pagament; i
14.5.1.6. La resta de les condicions de l’oferta d’adquisició de participacions.
14.5.2. En cas de transmissió no lucrativa (donació), la informació requerida es limitarà
a les dades personals del beneficiari.
14.5.3. L’Òrgan d’Administració de la Societat, en un termini de 7 dies naturals des del
dia següent de la recepció de la notificació de l’oferta, la comunicarà a la resta de
socis. Aquests disposaran d’un nou termini de 14 dies naturals per comunicar a
l’òrgan d’administració el seu interès per les participacions ofertes.
14.5.4. En el cas de que fossin diversos els socis interessats les participacions es
repartiran en funció de la seva participació a la societat.
14.5.5. Si cap soci exercita el seu dret preferent de subscripció el podrà exercir la pròpia
societat, mitjançant acord del seu òrgan d’administració adoptat dins un termini
addicional de 7 dies naturals, sempre dins el marc que regula la tinença de
participacions socials en autocartera. La Societat podria aleshores amortitzar
aquestes participacions per la via de la reducció de capital; o bé presentar un
comprador de la seva elecció d’acord amb els requisits legals oportuns.

14.5.6. Si un o diversos socis, o bé la pròpia Societat, opten per exercir el dret preferent
de subscripció, per tant, l’òrgan d’administració disposa d’un termini addicional
de 7 dies naturals per comunicar-ho al soci transmitent tot incloent la identitat
dels adquirents i el lloc i la data en què tindrà lloc la transmissió, que tindrà lloc en
les mateixes condicions que es contenien a la notificació de l’oferta original i es
materialitzarà dins un termini que no podrà superar els 30 dies naturals
addicionals.
14.5.7. Si dins els terminis indicats no es produeix cap comunicació de les indicades
s’entendrà que ni els socis ni la pròpia Societat opten per l’exercici dels drets de
subscripció preferent i el soci transmitent estarà habilitat per a la transmissió de
les seves participacions en els termes descrits a la Notificació de l’oferta original.
Si per qualsevol motiu, finalment, la transmissió no arriba a produir-se, el soci
interessat en la transmissió de les seves participacions ho comunicarà a l’òrgan
d’administració.
14.5.8. En qualsevol cas, per a la validesa de les transmissió de les participacions en
qualsevol de les formes aquí recollides serà requisit imprescindible que l’adquirent
s’obligui a amb el que preveu el present Pacte mitjançant la signatura del model
d’adhesió previst en els annexos.
14.5.9. Gestió dels drets d’adquisició preferent dels socis d’UP CATALONIA. Els acords
que UP CATALONIA té signats amb els seus socis inclouen el pacte que tots ells son
també titulars dels drets d’adquisició preferent que ostenta la Societat. El present
Pacte de Socis Futurs implica la constatació d’aquestes prerrogatives i la seva
acceptació per les Parts. UP CATALONIA serà l’encarregada de gestionar-les mirant
en tot cas de no afectar els calendaris ni les dinàmiques davant de tercers.

15. CONFLICTE I SUPÒSIT DE SEPARACIÓ
15.1.
En cas de trencament definitiu del imprescindible marc de confiança entre els
Socis Futurs, aquests acorden el procediment a seguir, que té per objectiu vetllar per
les millors condicions per al desenvolupament de la iniciativa i salvaguardar el
patrimoni i l’estabilitat de l’ecosistema d’UP CATALONIA. Concretament, si qualsevol
dels Socis Futurs ho demana formalment per la raó que sigui, UP CATALONIA podrà
instar la venda de les seves participacions de la societat i la seva sortida de l’ecosistema.
Aquesta desconnexió haurà de produir-se en un termini màxim de 90 dies.
15.2.
Les condicions econòmiques de la venda de les mencionades participacions
seran les que els Socis Futurs acordin. En cas d’absència d’acord, si durant els darrers
tres mesos s’ha produït alguna operació societària (ampliació de capital o transmissió
de participacions), el preu serà aquell que s’hagi acordat en la darrera d’aquestes
operacions. Alternativament, el preu serà el que es derivi de la darrera valoració
efectuada de les que està previst realitzar periòdicament. Si persisteix el desacord, els
Socis Futurs acorden que el preu serà la mitjana aritmètica del que sorgeixi de dues
valoracions externes que caldrà encarregar. Els Socis Futurs poden proposar de bona
fe una empresa especialitzada en valoracions empresarials cadascuna i les hauran
d’aprovar unànimement. Els costos de les valoracions aniran a càrrec de la societat. Els
terminis de pagament, sinó hi ha pacte en contrari, serà de com a màxim 90 dies.

16. DRET D’ACOMPANYAMENT (“TAG ALONG RIGHT”)
16.1.
Si qualsevol dels Socis Futurs rep una oferta de compra de participacions socials
que suposi l’adquisició per un tercer, directa o indirectament, en un sol acte o en actes
successius, del 51% del capital social, els Socis Futurs restants podran decidir entre una
de les opcions següents:
16.1.1. Transmetre les seves participacions en aquella operació en proporció al seu
percentatge de participació en el capital social en aquell moment. (És a dir, si per
exemple l’adquirent potencial ha realitzat una oferta per adquirir el 51% de la
Societat, tots els Socis Futurs poden transmetre aquest mateix percentatge); o
16.1.2. Exercir el dret preferent de subscripció regulat en els punts precedents.
16.1.3. No exercir cap d’aquests drets i mantenir tal qual les seves participacions a la
Societat.
16.2.
Per tal de fer efectiu aquests drets, el soci que rebi l’oferta ho haurà de notificar
a l’òrgan d’administració d’acord i es procedirà de manera anàloga amb el procediment
establert per als drets de subscripció preferent.

17. DRET D’ARROSSEGAMENT (“DRAG ALONG RIGHT”)
17.1.
En cas de què un o diversos Socis Futurs que ostentin unitàriament o conjunta
un percentatge de participació del capital social igual o superior al 75% rebessin una
oferta que suposi l’adquisició per par part d’un tercer, de forma directa o indirecta, en
un sol acte o en actes successius, del 100% de la societat, els socis que estiguin a favor
de dita transmissió podran requerir a la resta de socis que procedeixin a la venda de les
seves participacions en els mateixos termes i condicions.
17.2.
Limitacions al dret d’arrossegament:
17.2.1. Cap dels Socis Futurs de la companyia han de rebre cap tipus de benefici directe
o indirecte de l’aplicació d’aquesta imposició diferents dels de la resta de socis.
Això implica que la part compradora no ha de tenir cap tipus de lligam, ni previ ni
posterior, amb els socis que insten la venda de les participacions, és a dir, que no
pot tractar-se d’un soci, ni d’una companyia o entitat relacionada, ni directa o
indirectament controlada, ni vinculada al grup empresarial de cap dels socis que
insten la venda de la societat.
17.2.2. El dret d’arrossegament no podrà ser exercit si l’oferta d’adquisició no iguala o
supera el doble del valor patrimonial de l’empresa, o bé, en 15 vegades l’EBITDA
mitjà dels darrers 3 exercicis. Per al càlcul del valor patrimonial de la Societat
caldrà un informe extern de valoració que, a més de la resta d’actius i passius,
haurà de determinar el valor de cadascuna de les participacions que constin en el
patrimoni de la Societat, el qual no podrà ser inferior, tampoc, a 15 vegades
l’EBITDA mitjà dels darrers tres exercicis, i no podrà ser negatiu.

18. TRANSMISSIÓ FORÇOSA
La transmissió forçosa de participacions socials com a conseqüència de qualsevol procediment
es regirà pel que disposa l’article 109 de la Llei de societats de capital segons el qual la pròpia
Societat o un tercer habilitat per la mateixa podrà exercir el dret de subscripció preferent de les
participacions socials embargades.

19. TRANSMISSIÓ MORTIS CAUSA
L’adquisició per successió hereditària de participacions socials atorga a l’hereu/s o legatari/s la
condició de soci, si bé s’haurà de comunicar a la societat dita transmissió. A tots els efectes
s’entendrà que la transmissió mortis causa porta incorporada l’assumpció i acceptació dels
acords recollits en el present Pacte.

III.3 –CLÀUSULES FINALS DE CARÀCTER GENERAL
20. NOTIFICACIONS
Totes les notificacions i comunicacions que s’hagin de fer entre les parts en el marc del present
Pacte de Socis Futurs es realitzaran per escrit per e-mail amb acusament de rebut o per qualsevol
altre mitjà de comunicació fefaent a les adreces que s’hagin indicat de manera pertinent. Les
Parts poden modificar les adreces notificant el canvi a les altres parts i a l’òrgan d’administració
per escrit.
21. SANT CUGAT EMPRESARIAL
La Societat té dret a gaudir de forma gratuïta durant un any de la condició de soci de l’Associació
Sant Cugat Empresarial, sempre i quan no ostentessin abans aquesta condició. A tal efecte,
ompliran la butlleta de l’Associació que acompanya el present document, en el ben entès que la
condició d’associat és rescindible i no suposo per tant, en el moment de la seva signatura, un
compromís ferm de despesa de cap mena.
22. ADHESIÓ
Aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin la intenció d’assolir la condició de socis com
a conseqüència d’una ampliació de capital, fusió, compravenda de participacions o qualsevol
altra figura anàloga s’hauran d’obligar als continguts del present Pacte mitjançant la signatura
del corresponent Document d’Adhesió al Pacte de Socis Futurs que figura als annexos del
present Pacte prenent sempre en consideració la integritat de la documentació que conformen
el present Pacte i tots els seus Annexos adjunts. L’adhesió de nous socis es posarà de manifest
per tant mitjançant la signatura de la carta d’adhesió de l’Annex 4 i comportarà l’actualització
dels Annexos 1 i 2 que reflecteixen la llista de socis, les seves participacions i les dades de
contacte per correu electrònic que ells han proposat.
23. CONFIDENCIALITAT
Totes les comunicacions entre els Socis Futurs i tota la informació i altres materials subministrats
o rebuts per qualsevol d’ells així com qualsevol informació que faci referència les operacions del
negoci dels Socis Futurs o de la Societat amb qualsevol altre persona, o que per la seva
naturalesa es pretengui que sigui per a l’ús exclusiu del destinatari. serà considerada com a
confidencial. Ho serà almenys fins que pugui raonablement ser considerada de domini públic

per causes no imputables als obligats a la confidencialitat, o pel requeriment legal, judicial o
efectuat per qualsevol autoritat legal competent. Aquesta obligació de confidencialitat
continuarà fins i tot després de l’expiració del present Pacte amb caràcter indefinit, fins i tot
també en el cas de que el soci deixi d’ostentar aquesta condició.
24. VIGÈNCIA
El present Pacte de Socis Futurs entra en vigor el dia de la seva signatura i es mantindrà vigent i
amb plena eficàcia jurídica fins a:
(i)
La data de dissolució i liquidació de la Societat (inclosos els casos de fusió i absorció); o
(ii)
La data en què els Socis Futurs, per unanimitat, acordin extingir el present Pacte; o
(iii)
En el supòsit que la Societat cotitzi en un mercat borsari.
(iv)
Quan un soci deixa de ser-ho, pel què fa al seu cas particular (no per a la resta), excepte
en les excepcions específicament regulades en el present Pacte com ara en matèria de
confidencialitat.
25. INVALIDESA PARCIAL
Qualsevol disposició del present Pacte que esdevingui considerada nul·la, il·legal i ineficaç, total
o parcialment, es considerarà no inclosa i no afectarà a la plena vigència i eficàcia de la resta de
les disposicions. La clàusula legalment declarada nul·la i sense efecte serà substituïda per una
altra de nova, o interpretada d’una manera legalment acceptable i el més aproximat possible a
la intenció de les parts en el moment de la redacció del present Pacte.
26. CONFLICTE AMB ELS ESTATUS SOCIALS
Si no s’estableix el contrari, en cas d’ambigüitat o discrepància entre els acords recollits en el
present Pacte i els estatuts socials de la companyia, les previsions del present Pacte prevaldran
entre les parts i, si fos necessari, les parts instaran la modificació dels estatus de la forma més
convenient.
27. CESSIÓ
Cap de les parts podrà cedir els drets i les obligacions recollits en el present Pacte sense el previ
consentiment escrit de les altres parts.
28. MODIFICACIÓ
El present Pacte podrà ser modificat, corregit o renunciat en qualsevol de les seves disposicions
per una majoria qualificada del 81% del capital representat.
29. INCOMPLIMENT
En cas que algun soci incompleixi el que es preveu en el present Pacte quedarà obligat a
indemnitzar la resta de socis pels danys i perjudicis que els hagi pogut causar.
30. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE
El present Pacte s’atorga en un únic exemplar. Té caràcter mercantil i ha de ser interpretat i
acomplert en els seus propis termes. En allò que no estigui aquí regulat, es regirà conforme a la
legislació vigent en l’àmbit territorial de la seva seu social. Les parts acorden que qualsevol
qüestió, reclamació, litigi, discrepància o controvèrsia resultants de l’execució o interpretació
del present Pacte o relacionats amb ell directa o indirectament es resoldran definitivament amb
renúncia al fur que podés correspondre per la jurisdicció i competència dels jutjats de la ciutat
de Barcelona.

I en prova de conformitat les Parts signen aquest Pacte i els seus annexos al lloc i la data de la
capçalera.

Carles Brugarolas Conde

Lluís Fernàndez Alà

_____________________

Albert de Anta Vinyals

Annex I
Condicions particulars del PACTE DE SOCIS FUTURS ENTRE UP CATALONIA SL i [el/s/les
promotor/s/es] PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D’EMPRESA “[nom de la idea o del
projecte]”
1) [EL PROJECTE] s'acull al programa Part Time Lab d’Up Catalonia amb [n persones] de l’equip
promotor [Els/les Promotors/es].
2) Up Catalonia es farà càrrec de la matrícula i les quotes del Part Time Lab (9.600€) mitjançant
l’emissió d’una sola factura que s’emetrà a la nova societat un cop aquesta estigui
constituïda. En contraprestació Up Catalonia rebrà el [X]% de les participacions del capital
social de [EL PROJECTE] en el moment de la seva constitució. Mentre aquesta participació
no es materialitzi davant notari, transitòriament es consideraran les mencionades
aportacions com un préstec convertible sense interessos en els termes descrits en el present
contracte.
3) [Els/les Promotors/es], per la seva banda, en el moment de la constitució aportarà/an
a) [X]€
b) Els actius tangibles o intangibles com ara estoc, equipament, dominis, marques,
propietat intel·lectual i altres actius de la seva titularitat directament afectes a l’activitat
empresarial objecte del present contracte provinents de l’etapa prèvia o simultània a la
de la constitució de la societat.
4) Altres condicions particulars.
5) Les parts poden acordar modificacions els termes del present acord, cas en el qual serà
suficient amb la redacció i signatura d'un nou Annex, 1 bis, si la resta del pacte no pateix
alteracions significatives.

[EL PROJECTE]

[Els/les Promotors/es]

Up Catalonia SL

Lluís Fernández
Alà

Albert de Anta
Vinyals

Carles
Brugarolas
Conde

Annex 2
Previsió de la composició del capital social de la societat, quan aquesta es constitueixi:

Soci
Promotors/es
Up Catalonia SL_____________ ____
TOTAL

Capital
-€
-€
-€

%
-%
-%
100%

Annex 3
Llistat d’adreces de correu electrònic validades pels socis per rebre notificacions
Soci / representant
Correu electrònic
_____________________
@.
Carles Brugarolas
cbrugarolas@upcatalonia.cat
Albert de Anta
aanta@upcatalonia.cat
Lluís Fernández
llfernandez@upcatalonia.cat

Annex 4
Document que han de signar els nous potencials socis per adherir-se al present Pacte de Socis
i fer possible la seva entrada en el capital social
Sant Cugat del Vallès, [data]
[Identificació de les parts del Pacte de Socis i dades del/s soci/s potencial/s]
Re: Pacte de Socis de _____________________ AA: Òrgan d’administració
Benvolgudes i benvolguts,
Per la present els informo de l’interès [propi / de l’entitat que represento] d’entrar a formar part
del capital social de [la societat] per la via de [subscripció de participacions en l’ampliació de
capital prevista [_] / [adquisició de participacions per l’operació de compravenda].
En conseqüència, atès que he llegit, comparteixo i accepto les condicions establertes en el marc
legal, els estatuts i el present Pacte de Socis les comunico la meva adhesió íntegra i sense
reserves al mencionat Pacte, del que manifesto expressament conèixer el seu contingut, drets i
obligacions dels que el signen i s’adhereixen en la seva condició de socis.
Aquesta adhesió es produirà automàticament per la formalització de la [transmissió /
subscripció] sense que sigui necessària cap altra declaració de voluntat posterior.
Atentament,

[Nom del potencial soci]

Annex 5
SOBRE LA UTILITZACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL PROVEÏTS PER UP CATALONIA
Els Equips Emprenedors (en endavant EE) en els programes d’Up Catalonia (en endavant UC)
amb dret a espais de treball poden gaudir-ne durant el període de vigència del contracte segons
les disposicions recollides en el present contracte i els seus annexos.
Concretament, l’EE:
1.- Podrà utilitzar en qualsevol moment un espai moblat per a tantes persones com les que hagin
estat incloses en el present contracte dins de qualsevol dels espais habilitats a l’efecte per UC. El
mencionat espai ha de comptar amb els elements habituals i necessaris per desenvolupar les
tasques recollides en el present contracte, amb inclusió de mobiliari, connexions a Internet i la
resta de condicions normals de confortabilitat.
La ubicació concreta d’aquest espai serà indicada per l’organització, la qual es reserva el dret de
modificar-la en funció de necessitats més generals, amb o sense acord de l’EE.
2.- Haurà d’utilitzar les instal·lacions i els seus continguts amb la deguda diligència, fent un bon
ús de les mateixes. L’organització podrà reclamar-li danys i perjudicis si es detecten
deterioraments o pèrdues de valor de qualsevol mena atribuïbles a la seva mala pràctica.
3.- Podrà utilitzar-los com a domicili, així com la impressió del número de telèfon assignat en la
seva papereria comercial, la recepció de correspondència i paqueteria, i altres serveis que
l’organització pugui disposar. L’ús d’aquests espais com a domicili mercantil i fiscal de l’EE haurà
de ser posat en coneixement de l’organització. Aquest domicili, si no hi ha pacte contrari, haurà
de ser modificat per l’EE una vegada finalitzada la vigència del present contracte.
4.- L’organització del centre preveu normes d’ús dels espais compartits, com ara les sales de
reunions. L’organització es compromet a comunicar adequadament qualsevol canvi de normes
o modificacions que puguin produir-se en referència als equipaments i serveis destinats a l’ús
compartit.
5.- L’organització lliurarà a l’inici de la relació contractual un document a mode d’inventari que
l’EE haurà de signar que ha de permetre donar fe dels elements cedits durant la seva participació
al programa.
Aquest document inclourà el compromís per part de l’EE de donar compte del bon estat dels
espais i elements utilitzats durant el període de participació i del seu complet restabliment i
posada a disposició d’altres participants al final del contracte, sigui quina sigui la seva causa.
El document inclourà tanmateix el compromís de l’EE de satisfer a UC l’import íntegre dels
desperfectes, danys o perjudicis produïts en el mencionat inventari.
6.- En cap moment es podrà alterar la configuració general de l’espai utilitzat ni el seu aspecte
estètic sense autorització expressa de l’organització. L’establiment de noves instal·lacions i / o
equips haurà de ser sol·licitat, requerint la prèvia i expressa autorització d’UC.

7.- L’EE serà responsable exclusiu de qualsevol dany o perjudici que es produeixi per l’ús que ara
s’estableix, tant sobre persones al seu càrrec i béns propis, com sobre terceres persones i / o els
seus béns. Així com per la manipulació negligent de vehicles, tant propis com aquells els serveis
dels quals hagi contractat, sent de compte i càrrec de l’EE el manteniment de pòlisses
d’assegurances que cobreixin tots aquests riscos.
Per tant, UC no es responsabilitza de la pèrdua, robatori, dany o deteriorament sofert, qualsevol
que sigui la causa, pel material, estris i altres béns introduïts per l’EE dins els seus espais.
L’organització no respon dels danys i perjudicis que puguin produir-se a persones o béns, amb
motiu de l’exercici de l’activitat que es desenvoluparà a les instal·lacions contractades i els seus
voltants.
UC no es responsabilitzarà tampoc per hipotètics talls de subministraments i serveis generals o
deficiències en els mateixos que siguin aliens a la seva voluntat i àmbit de control. Tampoc per
la recepció de correspondència i altres notificacions judicials i/o administratives a càrrec de l’EE.
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