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1

OBJECTE

L’objecte d’aquest Plec de Clàusules és establir les bases reguladores del contracte de serveis de
millora de l’eficiència energètica i del seu corresponent manteniment del conjunt d’edificis que formen
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) del Departament de Salut, situat al Passeig de la Vall
d’Hebron, 119-129 de Barcelona, que permeti obtenir estalvis energètics, econòmics i mediambientals
en els termes previstos al Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis i equipaments de la Generalitat
de Catalunya 2018-2022 aprovat per Acord del Govern de la Generalitat el 4 de desembre de 2018.
Els licitadors hauran de proposar una solució integral amb la finalitat de gestionar de manera eficient
l’energia en tot moment, orientada a aconseguir uns estalvis d’energia subministrada, una reducció
d’emissions i uns estalvis a nivell econòmic, així com satisfer els requeriments de manteniment descrits
en el present plec.
El present contracte s’estructura en 4 lots amb un únic adjudicatari, el lot 1 correspon al Hospital
Universitari de la Vall d’Hebron (HUVH), el lot 2 al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), el lot 3 al
Vall d’Hebron Investigació Oncològica (VHIO), el lot 4 al Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI. El
percentatge que s’imputarà a cada lot es el següent:
HUVH
VHIR
VHIO
IDI

94.40%
3,7%
0,7%
1,2%

Si durant la vigència del contracte la imputació de superfície de cadascun dels lots es veies modificada,
es variaran en la mateixa proporció els percentatges de participació en la despesa de l’expedient.
El responsable d’aquest contracte la Direcció de Infraestructures i Serveis Generals (DISG) del HUVH,
també per la part del VHIR, VHIO, IDI.

2

PRESTACIONS PREVISTES EN L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Atès que l’objecte principal del contracte és la millora de l’eficiència energètica del conjunt d’edificis
amb la finalitat d’obtenir un estalvi durant la vigència del contracte que ha de ser garantit pel licitador,
l’execució del contracte comporta que el contractista efectuï íntegrament les següents prestacions de
serveis:

2.1
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2.1.1. Servei d’Actuacions de Conservació de l’Energia: Correspon a l’adjudicatari del contracte, la
incorporació i/o actualització de les instal·lacions energètiques amb actuacions de millora dels equips i
les instal·lacions existents en el conjunt d’edificis al començar l’execució del contracte, i d’aquells
altres que consideri convenient incorporar o actualitzar perquè serveixin per fomentar l’estalvi
energètic, l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables.

2.1.2. Servei de Cogestió tècnica i de Mesura i Verificació del rendiment energètic: El contractista
efectuarà la cogestió tècnica i energètica així com les actuacions necessàries per a la mesura del
rendiment de les instal·lacions de conformitat amb les prescripcions que a aquest efecte estableix el
plec de clàusules tècniques.

Amb aquesta finalitat el licitador presentarà un Pla de Mesura i Verificació en el termes que s’indiquen
a l’Annex IIA i IIB del Plec de prescripcions Tècniques.

2.2 Servei de Manteniment: Serà a càrrec del contractista el manteniment preventiu, normatiu,
conductiu, correctiu i petites reparacions per aconseguir el perfecte funcionament i rendiment de les
instal·lacions derivades del contracte i de tots els seus components de conformitat amb les
prescripcions que amb aquesta finalitat s’estableix al plec de clàusules tècniques.

3

TERMINI D’EXECUCIÓ

La durada del contracte serà de 8 anys des de l’1 de maig de 2019. En el cas que el contracte se signi
en data posterior a 1 de maig de 2019, si el dia de signatura és primer dia de mes, l’execució s’iniciarà
el mateix dia; i si el dia de signatura no és primer dia de mes, l’execució s’iniciarà el dia 1 del mes
següent a la data de signatura del contracte.
No obstant això, l’inici de l’exigibilitat de les prestacions objecte del contracte es regularà de la
següent manera:
El Servei d’Eficiència Energètica s’iniciarà quan el contractista hagi implementat les mesures de millora
corresponents, d’acord amb els termes de l’oferta i dins un termini que no pot superar els 12 mesos
des de la formalització del contracte. Serà obligatori executar el total de la inversió, independentment
del compliment de l’estalvi establert.
7
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El Servei de Manteniment s’iniciarà el dia de la signatura del contracte. En el cas que el contracte se
signi abans de final de mes, el contractista prestarà el servei de manteniment a partir del dia 1 del mes
següent.
4

ÀMBIT

A continuació es mostra un llistat de les línies obligatòries. Aquest llistat té caràcter no limitatiu,
podent incloure altres elements:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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INSTAL·LACIONS I CIRCUITS D’ALTA I BAIXA TENSIÓ DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES
TURBINA DE GAS I ELS SEUS SERVEIS AUXILIARS
GRUPS D’EMERGÈNCIA DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES 1 (PRINCIPAL) I 2 (ÀREA
MATERNOINFANTIL), I EL SEU ÀMBIT EN GALERIES FINS ARRIBADA ALS CENTRES.
CENTRAL DE DISTRIBUCIÓ GENERAL, CENTRAL DE TRANSFORMACIÓ MATERNO-INFANTIL, CT
LAB-PA COLLSEROLA, CT VHIO-CELEX, CT ATR2 DIPÒSITS, CT ATR1 HELIPORT, CT AG1 ANNEX,
CTAG3 MOLL, CT AG2 URGÈNCIES, CT LAB-ESC MÒDUL BLAU, CT RECERCA (antiga bugaderia) i
anell associat.
REFREDADORES ELÈCTRIQUES I BOMBES DE CALOR
MÀQUINES D’ABSORCIÓ
TORRES DE REFRIGERACIÓ
CANONADES (FIBRA, POLIPROPILÈ, ACER, COURE) I ELEMENTS ASSOCIATS (COMPORTES,
VÀLVULES, REIXES, ETC)
BOMBES I GRUPS DE BOMBEIG CLIMATITZACIÓ
BESCANVIADORS DE CALOR I FRED
CLIMATITZADORS
XARXES DE CONDUCTES D’AIRE
UNITATS AUTÒNOMES (UNITATS INTERIORS I EXTERIORS)
INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES SOLARS HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA
XARXA D’AIGUA CALENTA SANITARIA
ACUMULADORS
RADIADORS
FANCOILS
CAIXES DE VENTILACIÓ
CONDUCTES
COMPORTES TALLAFOC
TERMOS ELÈCTRICS
SISTEMA DE GESTIÓ DE GENERACIÓ ENERGÈTICA
SISTEMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS
NEVERES, CONGELADORS, CAMBRES REFRIGERADES I EQUIPS FRIGORÍFICS, INCLOENT EQUIPS I
INSTAL·LACIONS DE FRED INFERIOR A -80º, COM ARA FRIGORÍFICS DE 100 LTS., FRIGORÍFICS DE
300 LTS DOBLE PORTA, CAMBRES FRIGORÍFIQUES, FRIGORÍFICS COMBI, CONGELADORS, MINICONGELADORS, GRUPS DE FRED, COMPRESSORS FRIGORÍFICS
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Queda exclòs de la present oferta el tractament i gestió de la legionel·la.
L’àmbit geogràfic del contracte avarca tots els aparells, equips i elements associats de la instal·lació
objecte existents en el moment de l’adjudicació del concurs, o els que resultin de substitucions que
puguin realitzar-se o adquirir-se amb posterioritat dins de les àrees o sectors indicats a continuació:
PAQUET 1 - Edificis i zones: Central elèctrica general, central de fred, central elèctrica Materno-Infantil
i galeries
PAQUET 2 - Àrees geogràfiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hospital General
Hospital Materno-Infantil
Hospital de Traumatologia
Pavelló Docent i Govern, inclòs l’edifici CEMCAT
Pavelló d’entrada CAS
Edifici antiga Escola d’Infermeria
Guarderia – Llar d’Infants
Edificis de Microbiologia i Anatomia Patològica
Mòduls exteriors A, B, i C
Mòdul Blau de Laboratori
Galeries
Escola Bressol
Edifici de Recerca Mediterrània
Edifici de Recerca Collserola
Mòduls VHIR (Zona Carrer Arquitectura)
Plantes 2 i 3 Parc Sanitari Pere Virgili
Plantes d’especialitats Caps Drassanes
Plantes d’especialitats Cap Horta
Planta d’especialitats Cap Sant Andreu
DESCRIPCIÓ DEL CENTRE

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron és el complex hospitalari més gran de Catalunya i un dels més
grans de l'Estat espanyol. Té un equip de gairebé 9.000 professionals. La superfície del solar del recinte
és de 132.695 m2 aproximadament.
Geogràficament està ubicat al peu de la serra de Collserola, al nord de la ciutat de Barcelona, i la seva
àrea d'influència inclou els barris d'Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu, i la ciutat de Montcada i
Reixac, amb una població de 400.000 habitants.
El centre sanitari esta emplaçat en un context urbà envoltat d’edificacions d’us majoritàriament
d’habitatge.
9
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La façana sud-est llinda amb el lateral de la Ronda de Dalt, façana nord amb el carrer Arquitectura i
amb edificacions de vivendes, façana oest amb el carrer Natzaret i amb l’edifici de Recerca de l’HUVH, i
façana sud–oest edificacions de vivendes, hospital psiquiàtric i hospital Sant Rafael.
Els accessos principals al recinte es realitzen pel Passeig Vall d’Hebron i el Carrer Arquitectura, que
correspon a l’entrada i sortida directa de l’àrea d’urgències de l’Hospital General i l’Hospital de
Traumatologia i Rehabilitació.
Les dades exactes d’emplaçament són les següents:
-

Adreça: Passeig Vall d’Hebron, 119-129
Municipi: Barcelona
Codi Postal: 08035
Comarca: Barcelonès
Província: Barcelona

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron està format per una sèrie de construccions repartides per tot el
recinte, en total 22, amb tres grans àrees assistencials: Hospital General, Hospital Materno-Infantil i
Hospital de Traumatologia i Rehabilitació.
L’espai exterior del recinte hospitalari no disposa d’un tancat continu i per tant es pot accedir
lliurement per diferents accessos.
Dins del recinte s’estableix una xarxa de carrers i edificis aïllats, amb jardins, arbrat, mobiliari urbà,
pilones per dividir diferents tipus de circulacions (vianants, vehicles i sentits) i àrees d’aparcament de
vehicles.
El terreny té una pendent força pronunciada cap a l’est de manera que es generen aterrassaments i
desnivells entre edificis.
El plànol d’ordenació de edificis, les especificacions d’edificis i les superfícies, entre d’altres dades, es
poden trobar a l’annex VI d’aquest plec.

6

DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE

En el següent punt es realitza una breu descripció de la configuració actual de les instal·lacions objecte
del contracte.
6.1
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L’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron disposa d’una planta de cogeneració amb turbina de gas.
Mitjançant la cogeneració, d’una banda tenim la generació d’electricitat, que serà destinada
principalment a l’autoconsum de l’Hospital i, de l’altra, l’aprofitament de calor útil per produir vapor
per a esterilització, calefacció i aigua calenta sanitària. També es destina l’excedent tèrmic per fer fred
a través del sistema d’absorció, cosa que intenta estalviar el consum d’electricitat que habitualment es
destina a la climatització a través del sistema de compressió elèctrica.
D’aquesta manera, el vapor produït en la central tèrmica s’aprofita per a calefacció, refredament
d’aigua de climatització per absorció, Aigua Calenta Sanitària (ACS) , esterilització i humidificació d’aire
de tots els edificis del complex.
Situats a la central d’energies, la instal·lació de trigeneració es composa dels següents elements:

6.2

-

Turbina de producció elèctrica amb potencia de 4.169kWe

-

Cremador de Postcombustió de 5.800 kWt

-

Màquina d’Absorció de BrLi de 6.300 kWf

-

Generador i Economitzador de vapor de 15 Tm/h
Xarxa de distribució elèctrica

La central elèctrica general disposa d’una turbina de 4,2MW amb un transformador elevador de 5MVA
i un transformador de serveis auxiliars de 0,5MVA. A més, compta amb 2 grups electrògens
d’emergència de 2500kW cadascun amb els transformadors elevadors associats de 4MVA.
La distribució de la xarxa està configurada fent un doble anell d’alta tensió, que circula a 25.000 v per
subministrar tensió a tot el recinte hospitalari. Una línia és de turbina/companyia i l’altre
d’emergència.
Pràcticament cada edifici s’alimenta d’una central transformadora o inclús de dues, (com és el cas de
l’HG). Aquestes estacions transformen la tensió d’Alta a Baixa per alimentar els diferents edificis. La
configuració final de l’anell està composada per 10 centrals transformadores (CTs) amb les escomeses i
els quadres generals d’edifici associats.
L’edifici de l’HMI disposa dos grups electrògens d’emergència de 1000 KVA situats a la planta galeries.

6.3
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6.3.1

Aigua calenta de calefacció

La producció d’aigua calenta de calefacció es realitza mitjançant bescanviadors vapor-aigua situats a la
central d’energies (calefacció dels edificis no hospitalaris) i a les diferents centrals tèrmiques dels
edificis hospitalaris. El vapor es genera a la central d’energies amb dues calderes de gas convencionals i
una caldera de recuperació de calor generat per la turbina. Aquest vapor es conduït per les galeries
fins als primaris dels diferents bescanviador que escalfen l’aigua. El vapor condensat en aigua, un cop a
intercanviat l’energia, es torna a conduir cap a la central tèrmica i es fa servir per l’alimentació de les
calderes. Des del circuits secundaris es condueix l’aigua calenta cap als climatitzadors i fan-coils de les
diferents dependències.
6.3.2

Aigua freda de refrigeració

El fred, entès com aigua a 7ºC, es genera en la seva totalitat a l’edifici Central de fred. Aquesta aigua
freda es distribueix (gràcies a un grup de pressió de 3 bombes) fins als climatitzadors i fan-coils de cada
edifici en tot el recinte. Per refrigerar l’aigua, la central de fred compta amb una màquina d’absorció
de BrLi de 4000 kWf i dos turbocompressors de 4,5 kWf i 4,28 kWf respectivament. Aquestes màquines
s’alimenten d’11 torres de refrigeració de 3150 kWt de dissipació cadascuna.
6.4

Ventilació

Des dels climatitzadors dels centres s’impulsa l’aire mitjançant ventiladors a través d’una xarxa de
conducte fins cada sala de l’àrea de influència de cada aparell, portant-se així a terme la ventilació i
climatització dels centres. En cada climatitzador es produeix la barreja d’aire de retorn i d’aire exterior,
abans de ser condicionat, en la proporció adequada, per garantir en cada cas, el cabal de ventilació i la
qualitat de l’aire en funció de l’ús i la superfície de cada local i la seva ocupació. L’aigua calenta i freda
distribuïda per climatització, arriba fins a les bateries d’intercanvi dels aparells climatitzadors o fancoils situats estratègicament per tot l’hospital.
6.5
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6.5.1

ACS Paquet 1

L’aigua calenta sanitària, ACS d’ara endavant, pels edificis no hospitalaris es genera a la central
d’energies mitjançant bescanviadors vapor – aigua. L’ACS segueix un circuit tancat de canonades
d’impulsió i retorn amb aportació d’aigua directa de xarxa per compensar el consum i mantindre la
pressió. Els elements que composen el circuit d’ACS bàsicament son els següents:
-

2 Bescanviadors tubulars vapor – aigua.

-

2 dipòsits acumuladors de 5000 litres cadascun, seriats.

-

Un grup de bombeig situat a la pròpia central d’energies.

-

Un segon grup de bombeig situat a galeries pels edificis amb situació més elevada.

6.5.2

ACS Paquet 2

Cada edifici hospitalari del recinte Vall d’Hebron compte amb una central productora d’ACS pròpia. El
vapor es condueix fins a aquestes centrals i l’escalfament de l’aigua s’aconsegueix mitjançant
bescanviadors vapor – aigua. A continuació es resumeix la configuració del circuit d’ACS per a cada
edifici hospitalari:
HOSPITAL GENERAL
La central productora d’ACS està situada a l’edifici central d’energies. Aquí estan situats els
bescanviadors que escalfen l’aigua. L’ACS segueix un circuit tancat de canonades d’impulsió i retorn
amb aportació d’aigua directa de xarxa per compensar el consum i mantindre la pressió. Els elements
que composen el circuit d’ACS de l’hospital general bàsicament son els següents:
-

2 Bescanviadors de plaques vapor – aigua.

-

3 dipòsits acumuladors de 5000 litres cadascun, seriats.

-

Un grup de bombeig situat a la pròpia central productora d’aigua.

-

Un sistema NECON de ionització Coure – Plata.

HOSPITAL MATERNO - INFANTIL
13

Vall d'Hebron
Hospital
Direcció de Infraestructures i Tecnologia

La central productora d’ACS està situada a les galeries de l’edifici Materno-Infantil. Aquí estan situats
els bescanviadors que escalfen l’aigua. L’ACS segueix un circuit tancat de canonades d’impulsió i retorn
amb aportació d’aigua directa de xarxa per compensar el consum i mantenir la pressió. Els elements
que composen el circuit d’ACS de l’hospital Materno-Infantil bàsicament son els següents:
-

2 Bescanviadors de plaques vapor – aigua.

-

2 dipòsits acumuladors de 12000 litres cadascun, en paral·lel.

-

Un grup de bombeig situat a la pròpia central productora d’aigua.

-

Un sistema NECON de ionització Coure – Plata.

HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA I REHABILITACIÓ
La central productora d’ACS està situada a les galeries de l’edifici de traumatologia. Aquí estan situats
els bescanviadors que escalfen l’aigua. L’ACS segueix un circuit tancat de canonades d’impulsió i retorn
amb aportació d’aigua directa de xarxa per compensar el consum i mantenir la pressió.
L’edifici de trauma compta amb una instal·lació solar-tèrmica que preescalfa l’aigua fins als 35ºC
mitjançant bescanviadors aigua-aigua. Després, i per mitjà dels bescanviadors vapor – aigua s’assoleix
la temperatura de servei del dipòsit acumulador de 62ºC. Els elements que composen el circuit d’ACS
de l’hospital de traumatologia bàsicament son els següents:
-

2 Bescanviadors tubulars vapor – aigua.

-

Un dipòsit acumulador de 7000 litres amb intercanvi de calor (serpentí) aigua - aigua.

-

Un grup de bombeig situat a la pròpia central productora d’aigua.

-

Un sistema de ionització Coure – Plata amb sis ionitzadors.

-

100 captadors solars situats a la planta coberta.

-

2 dipòsits acumuladors de 10000 litres cadascun (solar-tèrmica)

-

2 bescanviadors de plaques (solar-tèrmica)

A l’Annex III d’aquest plec es pot trobar el inventari dels elements de les instal·lacions objecte d’aquest
contracte.
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8

CARACTERITZACIÓ DE L’EDIFICI

8.1

Relació de Consums energètics i despeses actuals

La demanda energètica de l’edifici es satisfà mitjançant les següents fonts energètiques:
8.1.1

Energia elèctrica xarxa

Contractació d’una tensió de subministrament de 25kV amb una tarifa 6.1 i una potència contractada
per cada un dels 6 períodes indicada en la taula.
Període 1

2.400 kW

Període 2

2.400 kW

Període 3

2.400 kW

Període 4

2.400 kW

Període 5

5.000 kW

Període 6

6.400 kW

El preu del terme d'Energia de referència es defineix com a resultat de mitges ponderades de les
tarifes 2016, i és: 0,07278€/kWh que només inclou el terme variable. A nivell informatiu ha estat de
0.09273 al 2017.
8.1.2

Energia elèctrica cogeneració

Com que el preu resultant de la venda de cada mes és molt variable (de 0,02 a 0,06 €/kWh) el que es
pot indicar com a referent és el preu mig anual, obtingut de dividir la venda total de l'any pel total de
kWh venuts.
87.574,03 € / 2.111.272 kWh = 0,041479 €/kWh

8.1.3

Gas natural de xarxa

Escomesa de gas natural, 7 bars de pressió garantits però habitualment 10 bars, amb una tarifa d’accés
2.4.
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Els preus mensuals del terme variable de consum van oscil·lant segons els mercats. A efectes de càlculs
considerarem un preu mitjà de 0,02144 €/kWh, com a valor resultant de la mitjana de preus unitaris
facturats durant el agost 2015-juliol 2016. A nivell informatiu a estat de 0.02662 al 2017.
8.1.4

Gas natural per a la cogeneració

Escomesa de gas natural per la cogeneració es la mateixa que la general de l’hospital, encara que hi ha
un compressor que eleva la pressió fins a 15 bars. Pel que la tarifa d’accés es 2.4.
Els preus mensuals del terme variable de consum van oscil·lant segons els mercats. A efectes de càlculs
considerarem un preu mitjà de 0,03 €/kWh com a valor resultant de la mitjana de preus unitaris
facturats durant el agost 2015-juliol 2016.
Com a tarifa de referència de Gas Natural agafem la tarifa de 2016 i és: 0,02144€/kWh, que només
inclou el terme variable.
8.1.5

Evolució del consum elèctric

A continuació es mostra l’evolució del consum elèctric en kWh pels anys 2014, 2015, 2016 i 2017:

COMPARACIÓ CONSUM ANUAL D'ELECTRICITAT
ANY

kWh fact
28.028.655
21.721.082
22.431.575
22.391.977

2014
2015
2016
2017
8.1.6

KWh cogen
13.769.370
21.705.840
21.896.510
21.966.110

kWh venut
1.708.122
2.566.678
2.111.272
2.157.619

KWh consumit
40.089.903
40.860.244
42.216.813
42.232.393

Percentatge
X
1,88%
3,2%
0,04%

Evolució del consum de gas natural

A continuació es mostra l’evolució del consum de gas en kWh pels anys 2014, 2015, 2016 i 2017:

COMPARACIÓ CONSUM INTERANUAL ANUAL DE GAS
ANY

kWh consumit

2014
2015
2016
2017

8.1.7
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Taula d’imports econòmics actuals

Percentatge
66.630.689
85.612.481
88.328.496
94.113.651

X
22,00%
3,07%
6.54%
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En la següent taula, es defineixen els costos totals referents a l’any 2016 obtinguts de les factures
facilitades pels responsables de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Subministrament

Consum anual 2016

Import facturat

Electricitat Central Producció

13.135.623 kWh

1.394.002,96 €

Electricitat Hospital Materno-Infantil

9.295.952 kWh

935.056,24 €

Gas Natural

88.328.496 kWh

2.814.629,90 €

Els imports facturats es corresponen a total de factura, per tant, tenen inclosos tots els conceptes:
-

Terme fix (quota de servei, terme de potència, etc..)

-

Terme variable (consum electricitat, gas natural i aigua)

- Altres conceptes (lloguer de comptadors, taxes, quotes, impost sobre l’electricitat, IVA,
recàrrecs per consum de reactiva, etc..)
Descripció més detallada a l’Annex III adjunt.
A titol informatiu, s’adjunten els costos referents al 2017

9

Subministrament

Consum anual 2016

Import facturat

Electricitat Central Producció

13.364.587 kWh

1.637.500,76 €

Electricitat Hospital Materno-Infantil

9.067.792 kWh

1.055.436,72 €

Gas Natural

94.113.651 kWh

2.910.540,71 €

SERVEI D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El principal objectiu dels serveis energètics és aconseguir un estalvi del consum, una reducció de la
intensitat energètica i d’emissions i l’optimització energètica de les instal·lacions mitjançant una
adequada explotació, conducció i manteniment de les mateixes segons les següents directrius:
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•
•
•
•

Control de consums energètics i del balanç energètic del conjunt d’edificis per a cada font
d’energia (electricitat i gas natural).
Conducció de les instal·lacions dins dels paràmetres eficients
Gestió d’alarmes i indicadors d’eficiència energètica
Implantació de mesures de conservació de l’energia amb o sense necessitat d’inversió
econòmica amb rendiment d’estalvis.

Tot i no ser un vector energètic, es considerarà el consum d’aigua com si ho fos, i per tant, caldrà
incloure’l en els estudis derivats de la gestió energètica de manera anàloga al consum d’electricitat i
gas natural.

9.1

AMBITS D’ACTUACIÓ I ESTALVIS MÍNIMS A GARANTIR

L’empresa que resulti adjudicatària haurà d’assolir els estalvis garantits durant el període del
contracte. Els estalvis garantits pels licitadors no podran ser inferiors al 10% en el consum d’energia
elèctrica i al 5% en el consum de gas i els estalvis màxims no podran ser superiors al 15% en el consum
d’energia elèctrica i al 10% en el consum de gas, per garantir les condicions de confort i funcionament
que l’usuari i l’edifici requereixen, i s’hauran de realitzar mesures de conservació de l’energia (MCEs)
de manera obligatòria en cada una de les línies següents:
L1- Actuacions en climatització i ACS:
Paquet 1: Modificació de la distribució d’aigua freda per climatització, separant circuits
primari i secundari, i optimització del circuit de vapor d’aigua i condensats
Paquet 2: Substitució de les màquines refredadores amb refrigerants prohibits i en
males condicions de servei, canvis en els climatitzadors i en la distribució i renovació
d’aire, modificació de la distribució d’aigua freda de climatització per crear els
secundaris i millora de l’aïllament tèrmic de canonades d’aigua de climatització i ACS.
L2- Actuacions en gestió, supervisió i control de consums (segons Annex VII):
Paquet 1: Millora del programa de gestió de generació d’energia
Paquet 2: Millora del programa de gestió dels edificis (BMS)
En tot cas, s’hauran de complir els requeriments d’humitat i temperatura fixats pels criteris descrits a
l’annex I d’aquest PPT (Garantia de Rendiment).
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Tota actuació proposada caldrà que compleixi la normativa vigent i els requisits tècnics exposats als
estudis energètics de l’Annex IV d’aquest PPT, si aquests la contemplen, i caldrà que les solucions
tècniques aportades siguin avaluades i validades pels serveis tècnics del centre.
Durant l’execució de les modificacions o canvis proposats i validats pels serveis tècnics del centre,
s’haurà de garantir la continuïtat dels serveis per mitjans alternatius, equivalents o provisionals, en
cas que sigui necessari

9.2

SERVEI DE COGESTIÓ TÈCNICA

L’adjudicatari serà l’encarregat de realitzar la cogestió tècnica i energètica de les instal·lacions objecte
del contracte, és a dir, optimitzarà els recursos amb la finalitat d’aconseguir millorar l’eficiència
energètica i complir amb les condicions d’explotació establertes.
L’adjudicatari haurà de complir amb les condicions de servei de climatització i ACS de funcionament
actual dels edificis, especificades a l’Annex I (Garantia de Rendiment) i també a l’Annex IV del present
PPT (Auditories energètiques).
Donat que el servei de climatització està considerat a dia d’avui com imprescindible per desenvolupar
l’activitat del centre, cal garantir un servei continuat dins dels paràmetres establerts. Això implica la
necessitat de garantir segons l’època de l’any i les especificacions del període de referència marcades a
l’Annex I d’aquest PPT (Garantia de rendiment) els següents punts de consigna a mode enunciatiu i no
limitatiu:
-

Temperatura seca
Humitat relativa (temperatura humida)
Renovacions d’aire (ventilació) i puresa (grau de filtratge)
Velocitat de l’aire
Nivell de soroll
Contaminació biològica
Contaminació química
Pressurització

A més, l’assoliment dels objectius no ha d’estar en detriment de les mesures d’eficiència energètica i
de respecte amb el medi ambient.
El sistema de conducció de l’edifici es realitzarà mitjançant la telegestió, que permeti optimitzar la
gestió de les instal·lacions i millorar els costos d’explotació i del propi manteniment que es dugui a
terme.
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Aquest servei inclourà la monitorització de la despesa energètica dels edificis mitjançant elements de
comptatge i sondes. Aquests elements s’utilitzaran també durant el procés de mesura i verificació del
servei de garantia d’estalvis exposat a continuació.
Addicionalment, l’empresa adjudicatària donarà assistència tècnica per vetllar per la detecció de
possibles anomalies en la facturació de l’energia.
9.3

PLA DE MESURA I VERIFICACIÓ DELS ESTALVIS

L’objecte del contracte s’haurà d’executar seguint el Protocol Internacional de Mesura i Verificació del
Rendiment Energètic (IPMVP) EVO. El document es pot descarregar al web www.evo-world.org.
Així mateix, l’empresa licitadora ha de presentar el seu Pla de Mesura i Verificació (en endavant Pla de
MiV) seguint el model inclòs en els annexes IIA i IIB d’aquest plec.
El model de Pla de Mesura i Verificació adoptat en el present Plec de Prescripcions Tècniques segueix
els continguts requerits en el “Protocol de Mesura i Verificació del Rendiment Energètic EVO”.
Complementàriament a tot el que es detalla en el Model de Pla de MiV, les empreses licitadores
hauran d’elaborar el Pla de MiV de forma que sigui plenament adherent a l’esmentat Protocol. La no
adherència del Pla de MiV al IPMVP i/o el no compliment dels requisits establerts en el present
document faran que dites ofertes no siguin objecte de valoració.
L’òrgan contractant contractarà una enginyeria per validar el Pla de MiV i el seguiment dels estalvis
anuals.
En el cas de tancament de la Planta de Trigeneració, la compensació de la energia que es deixi de
produir, i l’estalvi de consum de gas, es farà d’acord amb l’empresa adjudicatària, i en funció del
comptatge d’energia.
La part del Pla de MiV que correspon a l’Annex IIA va al sobre B i la que correspon a l’Annex IIB es
lliura dins el sobre C.
9.4

BONES PRÀCTIQUES i FORMACIÓ AL GESTOR

L’empresa que resulti adjudicatària haurà de fer sessions de bones pràctiques en l’ús de l’energia i
l’aigua, així com altres temes que creguin convenients, adreçades als treballadors de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron, amb la finalitat de conscienciar a tots els treballadors de la importància de
fer un bon ús de l’energia.
Seran d’obligatori compliment una sessió anual, podent augmentar el numero de sessions segons
consideri l’adjudicatari. Aquesta formació, es veurà complementada via missatges electrònics.
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S’informarà també als treballadors, de com evolucionen els consums i dels ratis més importants
(kWh/mes, kWh/m2, kWh per activitat assistencial, segons dades facilitades per l’HUVH, i comparant-lo
amb edificis de característiques similars).
L’Hospital Universitari Vall d’Hebron, designarà un Gestor Energètic responsable de tot HUVH, a més
de una persona per cada un dels 4 agrupaments d’edificis com a gestors energètics de camp (Hospital
General, Hospital Materno-Infantil, Hospital de Traumatologia i Edificis no Hospitalaris). Serà obligació
de l’adjudicatari formar als gestors en aspectes concrets de gestió i conducció eficient de les
instal·lacions. El gestor energètic serà l’interlocutor de l’edifici amb l’adjudicatari i vetllarà pel correcte
compliment de la gestió per part de l’adjudicatari i de l’ús de les instal·lacions per part dels usuaris.
També serà l’encarregat de transmetre les possibles aportacions dels usuaris.

9.5
9.5.1

NORMATIVA I ESTÀNDARDS INTERNACIONALS.
ISO 50.001, Sistemes de Gestió energètica

Amb l’objectiu de la millora contínua en el camp de l’eficiència energètica, l’empresa adjudicatària es
comprometrà a implementar els procediments i requisits de l’estàndard internacional ISO 50.001 a
l’edifici, requisits per l’establiment d’un Sistema de Gestió Energètica. El desenvolupament del Pla de
Mesura i Verificació de les MCEs facilitarà l’obtenció de totes les dades i documents per la fàcil
implantació de dit estàndard.
Aquesta implantació caldrà que es faci durant el primer any natural del contracte i permetrà que el
conjunt d’edificis, si ho desitgen, es puguin certificar per una entitat competent. Independentment que
s’opti per certificar o no l’edifici, l’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de vetllar pel seu
compliment i l’obtenció dels objectius fitats durant la vigència del contracte.
9.5.2

Certificació energètica

Serà objecte del contracte la certificació energètica de tots els edificis segons el RD 235/2013, un cop
implementades per l’empresa adjudicatària les mesures de conservació de l’energia compromeses en
l’oferta, tenint en compte el programa informàtic utilitzat segons via simplificada o general.
9.5.3

Auditoria energètica de l’edifici

Serà objecte del contracte la realització de les auditories energètiques de l’edifici que corresponguin
segons el RD 56/2016. L’auditoria s’ha de realitzar cada quatre anys.
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10 SERVEI DE MANTENIMENT
L’objecte del manteniment és aconseguir el bon estat de conservació i el funcionament fiable i
correcte de les instal·lacions esmentades, per tal d’assegurar al màxim la seva disponibilitat permanent
i allarga la seva vida útil.
Per tal d’assolir aquests objectius, es realitzarà un manteniment preventiu, normatiu i conductiu
segons els requeriments que s’especifiquen i que s’han de realitzar per part de l’empresa
adjudicatària.
10.1 Instal·lacions objecte de manteniment
En l’annex III d’aquest plec “Resum de consums i Inventari de les instal·lacions”, s’inclou una relació de
les instal·lacions, equips i sistemes objectes d’aquest contracte de manteniment.
Les instal·lacions objecte del manteniment seran les següents:
Instal·lacions dels sistemes de climatització i ventilació
Comprèn tots els sistemes de climatització dels edificis, incloses les calderes, maquines frigorífiques,
splits i la ventilació i extracció forçada.
Sistemes de control i automatització
Comprèn la totalitat del sistemes de gestió de les instal·lacions dels edificis i centrals d’energia.
Instal·lacions elèctriques de MT i les contingudes en la central tèrmica i elèctrica
Instal·lacions elèctriques de la central; canalitzacions; tots els tipus de quadres generals i de
distribució; xarxes de terra i protecció de les instal·lacions com és el cas dels parallamps, els grups
electrògens, centres de transformació, entre d’altres.
Instal·lacions de gas
L’àmbit d’actuació és la part de la instal·lació des de la línia d’enllaç, amb l’escomesa de la companyia
subministradora, fins a les instal·lacions de producció o distribució fins els punts de consum. Incloses
les centrals de regulació i compressor de precombustió de la turbina de cogeneració. Comprèn també
les inspeccions periòdiques reglamentàries.
Instal·lació i producció d’aigua sanitària (calenta)
L’àmbit d’actuació és tota la instal·lació de producció, acumulació i distribució de l’aigua calenta
sanitària dels edificis.
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Instal·lació de fred
Inclou els sistemes i elements de refrigeració previstos als edificis, mes la central de producció.
Instal·lacions de pressió
Inclou els compressors i aparells de clima subjectes a la normativa sectorial corresponent.
Aquest servei té per objecte l’enumeració i descripció detallada de les condicions i característiques a
les quals s’ha d’ajustar l’execució del contracte relatiu al servei de manteniment de climatització i
central tèrmica i elèctrica dels edificis de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron adscrit al Departament
de Salut. A efectes d’aquesta contractació, el servei de manteniment inclourà:
El servei de manteniment objecte del present contracte té com a finalitat principal realitzar una
correcta gestió del conjunt d’edificis des del punt de vista tècnic així com assolir els següents objectius:
-

Mantenir en bon estat de funcionament i conservació de les instal·lacions del conjunt d’edificis
Assegurar el funcionament continuat, eficaç i eficient de totes les instal·lacions
Garantir que les eventuals incidències en els edificis tinguin el menor impacte possible així com
reduir-ne el temps de resolució mínim necessari
Aconseguir un alt grau de fiabilitat i seguretat de les instal·lacions
Realitzar una adequada explotació i gestió de les instal·lacions des del punt de vista tècnic i
energètic per tal d’assolir els objectius d’estalvi i eficiència energètica.
Mantenir actualitzat la documentació tècnica del conjunt d’edificis (arxiu documental,
esquemes, plànols, memòries i altra documentació).

Els treballs de manteniment s’emmarquen dins d’allò que disposa la normativa sectorial de les
instal·lacions i serveis corresponents, per la qual cosa l’empresa adjudicatària serà responsable que el
manteniment de les instal·lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal
de garantir el seu funcionament, l’ús racional de l’energia i salvaguardar la duració i la seguretat de les
mateixes i que acompleixin amb la normativa aplicable en la matèria.
En conseqüència, l’empresa adjudicatària serà responsable de l’estat de les instal·lacions durant el
període contractual, així mateix serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que
desenvolupi, i de les conseqüències que es puguin produir per l’Administració o per a tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
En aquest sentit, l’empresa adjudicatària pot modificar, si ho considera oportú, les instruccions d’ús i
manteniment, sempre que es respectin els mínims considerats normativament com a reglamentaris o
obligatoris i ho notifiqui per escrit al Responsable del Contracte i aquest ho autoritzi.
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10.2 Condicions d’execució
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Els serveis a contractar es portaran a terme d’acord amb el que es preveu en aquest PPT i amb la
legislació en vigor que els regula.
L’empresa adjudicatària serà la responsable tècnica dels plans de conservació, manteniment,
optimització i operativitat de l’edifici en els camps reglamentaris elèctrics, de climatització i de
gas.
L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de que el manteniment de les
instal·lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de garantir el
seu funcionament, l’ús racional de l’energia i salvaguardar la duració i la seguretat de les
mateixes. Caldrà que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les
instal·lacions i serveis corresponents.
Si durant l’execució del contracte, apareixen noves tecnologies que suposin l’obsolescència de les
actuals, es gestionarà al la Direcció del HUVH, la implementació de les mateixes en el marc
d’aquesta licitació.
L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de la realització de les operacions de
manteniment preventiu, d’acord amb la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE i d’acord amb les periodicitats
que s’hi estableixen, se’ns perjudici de les que es defineixen en l’annex VI (Descripció detallada
del centre) i annex V (Protocols de manteniment) d’aquest plecs.
L’empresa adjudicatària haurà de donar resposta directa als assumptes relacionats amb el
manteniment de les instal·lacions objectes del contracte i haurà d’aportar solucions tècniques
econòmiques homogènies que facilitin l’organització, direcció, execució i control de la gestió
integral centralitzada del manteniment.
L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les prestacions
de confort, seguretat i imatge, i minorant els costos fins a nivells raonables, d’acord amb els
objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats pels edificis de
l’Administració de la Generalitat.
L’execució del contracte es realitzarà seguint les indicacions que efectuï la Direcció de Serveis
Generals del centre de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i/o l’empresa a qui, en el seu cas, el
Departament adjudiqui la prestació del servei per tal de dur a terme la conducció del
manteniment de les instal·lacions de les dependències i edificis adscrits al Departament.
Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància de la Direcció
de Serveis General del centre de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, així com a l’avaluació de la
qualitat del servei i de la capacitat de resposta de l’empresa adjudicatària.
A l‘informe anual s’haurà d’adjuntar un Certificat anual de manteniment.
L’Empresa adjudicatària, aportarà els plànols “as built”, així com esquemes de principi, de les
instal·lacions a mantenir durant el temps que duri el contracte.

10.3 Treballs objecte del contracte.
Els serveis licitats es detallen a continuació, i són els següents:
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-

10.3.1 Manteniment Preventiu
10.3.2 Manteniment Conductiu
10.3.3 Manteniment Correctiu
10.3.4 Petites Reparacions

10.3.1 Manteniment Preventiu
Es considera manteniment preventiu el conjunt d’operacions de manteniment que cal realitzar de
manera periòdica i que tenen com objectiu mantenir un bon estat de conservació i funcionament de
tots els elements dels edificis, minimitzant les aturades imprevistes per avaries, mantenint al màxim el
seu nivell de rendiment i permetent que l’equipament compleixi la seva vida útil prevista.
Les operacions de manteniment preventiu es poden classificar en els següents tipus:
Preventiu obligatori (tècnic-legal): El manteniment preventiu obligatori agrupa totes les operacions
periòdiques especificades per a la normativa vigent aplicable (reglaments específics d’instal·lacions).
Preventiu ordinari: El manteniment preventiu ordinari consta d’inspeccions, verificacions i controls no
obligatoris però sí recomanats per fabricants complementant el manteniment obligatori.
L’empresa adjudicatària es comprometrà a complir, de manera enunciativa i no limitativa, el contingut
definit en els “Protocols de manteniment preventiu”, continguts a l’annex V d’aquest document.
Aquestes fitxes estableixen els protocols de manteniment a seguir amb la periodicitat i els perfils
tècnic associats i poden ser complementats segons indicacions de l’HUVH.
L’abast d’aquest manteniment és el mateix que el del general d’aquest plec, enumerat a l’apartat 10.1
instal·lacions objecte del manteniment del present document.
Es tracten de prescripcions de mínims, per tant, l’empresa adjudicatària, segons el seu criteri i d’acord
amb els objectius del servei, pot ampliar-ne el contingut sense que això suposi un increment del cost
del servei. En cap cas pot reduir-ne el contingut sense justificació i aprovació per part de l’HUVH.
El cost de la mà d’obra quedarà inclòs en el pressupost de licitació del contracte, no podent suposar,
en cap cas, un sobrecost pel contractant.
El cost del material quedarà inclòs en el pressupost de licitació del contracte, no podent suposar, en
cap cas, un sobrecost pel contractant.
ELS FILTRES, es compraran per el departament de compres de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària la creació d’un projecte de manteniment preventiu dels
equips i instal·lació afectats. Per a la realització d’aquest projecte de manteniment, l’empresa
licitadora haurà de realitzar un inventari dels equips afectats i assignar-l’hi els protocols de
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manteniment inclosos en l’annex V del present plec. Per a la realització i presentació d’aquest projecte
l’empresa mantenidora disposarà d’un període no superior a tres (3) mesos des de l’obtenció del
contracte. Aquest projecte de manteniment preventiu, incloent el calendari anual d’operacions de
manteniment, haurà de ser aprovat pels responsables tècnics de l’HUVH abans de ser dut a terme.
Actualment, una part de l’inventari de les instal·lacions objecte està present en el SAP de l’HUVH.
L’empresa resultant haurà d’actualitzar aquest inventari i facilitar-l’hi a l’HUVH en un format per poder
ser carregat i actualitzat al SAP sense cost per part de l’HUVH.
Pel control i monitorització d’aquests treballs de manteniment preventiu per part de l’HUVH,
l’empresa adjudicatària haurà de fer servir un software de gestió de Facility Management, FM d’ara
endavant. A aquest software de gestió de FM se li haurà de carregar l’inventari a ser mantingut i els
protocols (games) de manteniment (preventiu i normatiu-legal) específics d’aquest inventari, així com
establir els calendaris i la programació d’aquestes games. Totes aquestes actuacions aniran a càrrec de
l’empresa adjudicatària sense cap cost per a l’HUVH. Les especificacions d’aquest software de gestió
de FM estan detallades a l’apartat 10.5.1 Gestió informatitzada del servei del present plec.
Addicionalment, seran objecte de valoració d’aquest plec eines o tècniques destinades a determinar
l’estat de funcionament d’un equip, detectar una disminució de la seva funcionalitat o rendiment o per
preveure’n futures avaries. Caldrà que aquestes tècniques no quedin incloses en l’annex V i que
l’empresa adjudicatària en presenti els protocols de manteniment associats, especificant les
operacions proposades, la seva periodicitat i un protocol d’anàlisi de les dades obtingudes.
Algunes d’aquestes tècniques poden ser:
•
•
•
•
•

Termografies
Anàlisi de sorolls
Anàlisi de vibracions
Seguiment de consums
Anàlisis de gasos

Queda inclòs en aquest capítol les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions objecte.
L’empresa guanyadora del present contracte haurà de tramitar i assumir la totalitat de les despeses
(taxes i d’altres) que en puguin resultar per poder realitzar-les.
Les inspeccions incloses, de forma enunciativa no limitativa, en aquest apartat són les següents:
INSPECCIÓ D’EFICIENCIA ENERGÈTICA segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en
l’Edificació, INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.4 INSPECCIÓN
INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en
l’Edificació, INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.4.2.3 Inspecció de la instal·lació tèrmica completa.
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Aquestes inspeccions s'hauran d'anar programant progressivament durant la durada del contracte.
10.3.2 Manteniment Conductiu
L’empresa adjudicatària haurà de proposar i realitzar rondes diàries de manteniment conductiu
periòdiques a les dependències de l’HUVH. Aquestes rondes conductives hauran de tenir en compte
els següents aspectes:
•
•
•
•
•

Inspecció visual de l’estat de funcionament dels principals equips o sistemes
Supervisió de consignes i paràmetres de funcionament d’equips, sistemes o
dependències respecte condicions establertes
Presència d’alarmes i correcta interpretació de les mateixes
Supervisió de consums dels equips i sistemes
Gestió i control del BMS

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària la creació d’aquests protocols de manteniment
conductiu. Aquests protocols de manteniment conductiu hauran de ser aprovats pels responsables
tècnics de l’HUVH. Per a la realització i presentació d’aquest projecte l’empresa mantenidora disposarà
d’un període no superior a tres (3) mesos des de l’obtenció del contracte.
10.3.3 Manteniment Correctiu
El manteniment correctiu comprèn totes les operacions de manteniment motivades per avaries, mal
funcionament o incidències detectades durant la realització del manteniment preventiu i/o explotació
de l’edifici via notificació d’incidències a través del software d’incidències propi de l’HUVH.
L’empresa adjudicatària haurà d’atendre totes aquelles incidències rebudes durant la prestació del
servei i realitzar tots aquells treballs necessaris per a la seva resolució. Les operacions de manteniment
correctiu es resoldran en funció de la urgència i criticitat de les avaries a criteri de l’HUVH i del
responsable del servei de manteniment per part de l’empresa adjudicatària.
Finalment, caldrà tenir en compte que durant l’execució de qualsevol acció correctiva no s’incorri en
cap acció que pugui invalidar garanties de fabricants d’equips instal·lats.
Addicionalment, també es consideraran altres treballs correctius aquells fruit de l’adequació de les
instal·lacions davant nous projectes, petites modificacions, substitucions o millores de les mateixes
instal·lacions. El cost d’aquests treballs es tractarà com el cost de manteniment correctiu.
L’HUVH es reserva el dret d’aportar el material necessari per les tasques de manteniment correctiu. En
cas de ser necessari la seva compra per part de l’empresa mantenidora, es facturarà a preu de PVP
amb una rebaixa de 20 %.
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La valoració d’aquest apartat es realitzarà mitjançant l’estimació del preu (€/hora) de les diferents
categories professionals necessàries per a la realització d’aquests treballs, facilitades per l’empresa
licitadors. Aquesta valoració es realitzarà completant la taula 2.2 de l’annex 2 del PCAP.
En el cas dels lots, la compra de material aniran a càrrec de cada un dels licitadors, en les mateixes
condicions anteriors.
10.3.4 Petites reparacions
L’Empresa resultant haurà de realitzar substitucions totals o parcials d’equipament o noves
instal·lacions a demanda dels responsables tècnics de l’HUVH.
La valoració d’aquest apartat es realitzarà mitjançant l’estimació del preu (€/hora) de les diferents
categories professionals necessàries per a la realització d’aquests treballs, facilitades per l’empresa
licitadora. Aquesta valoració es realitzarà completant la taula a l’apartat de valoració del present plec.
El personal dedicat a aquestes reformes en cap cas pot ser extret del dedicat per part de l’empresa
mantenidora al personal destacat per a la realització dels altres serveis del contracte.
Aquests pressupostos en cap cas superaran en el total de l’any els 50.000 € sense IVA, a càrrec de
l’HUVH. El Departament Tècnic de l’HUVH aprovarà aquestes substitucions un cop l’empresa
mantenidora hagi presentat la documentació adient per a la seva aprovació.
En el cas del material a fer servir en aquestes noves instal·lacions es realitzarà de la mateixa manera
que la indicada a l’apartat anterior (apartat 10.3.3 Manteniment Correctiu).
En cas de que la substitució d’aquest equipament o petita reforma es requereixi la realització d’un
projecte o d’una sèrie d’estimacions tècniques, aquestes seran realitzades per part del departament
tècnic de l’HUVH, sempre i que els responsables de l’HUVH ho decideixin així, indicant a l’empresa
mantenidora les característiques tècniques dels equips a instal·lar (característiques tècniques de
l’equip a instal·lar, així i com les diferents especificacions que el puguin afectar).
En el cas dels lots, els licitadors es podran adherir a les condicions de les petites reparacions del lot
principal, però a càrrec del seu pressupost.
10.3.5 Servei de guàrdia i atenció permanent:
La naturalesa dels sistemes i la importància dels serveis que es presten als edificis de l'HUVH
requereixen que aquells torns o períodes festius on no hi hagi presència de personal tècnic estiguin
coberts per un sistema d'avis d'avaries i incidències que cobreixi 24 hores / 365 dies l'any, amb
l’obligació per part de l’empresa de prestar el servei de forma immediata.
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Cal que el protocol d’actuació aplicat per l’empresa contractista especifiqui els mitjans de comunicació
entre el personal del centre i el personal tècnic qualificat de l’empresa i que garanteixi que el temps de
resposta davant avaries urgents no sigui superior a 2 hores i a 24h de resolució.
Es defineix com a temps de resposta el temps transcorregut des de la notificació de la incidència fins
que el personal tècnic de l’empresa adjudicatària es persona a les dependències del centre.
Davant una avaria o incidència durant el servei de guàrdia (incloses les motivades per causes externes
a les instal·lacions), si la seva resolució és provisional i requereix de manteniment correctiu posterior,
es realitzarà una actuació per a recuperar tota o part de la funcionalitat de l’equip/instal·lació
afectat/da.
10.4 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
En el moment de la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària serà responsable de les
següents obligacions contractuals vinculades amb el servei.
10.4.1 Gestió de la documentació tècnica generada
L’empresa adjudicatària té l’obligació de garantir el manteniment i actualització de la informació
tècnica i gràfica, de les instal·lacions objecte del servei contractat.
S’entén per documentació tècnica el llibre de manteniment, projectes, memòries descriptives,
esquemes, planells, inventaris, equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips,
instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, etc.
S’entén per documentació gràfica plànols dwg/BIM, de totes les instal·lacions objecte d’aquest serveis.
L’empresa adjudicatària haurà de recopilar i entregar a l’HUVH en format digital, tota aquella
documentació tècnica generada per la pròpia execució del manteniment tal com actes d’inspecció
obligatòria, albarans de treball d’empreses externes, etc.
L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació d’actualitzar aquests documents i formar als seus
treballadors perquè els coneguin.
10.4.2 Gestió mediambiental i de residus
Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte,
hauran de ser degudament gestionats o eliminats. L’empresa adjudicatària presentarà un pla de gestió
mediambiental i de residus vinculat a la seva activitat dins les responsabilitats del servei a
desenvolupar.
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El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació (gasos refrigerants, sacs
de runes, olis, etc..) a més d’haver de presentar els corresponents justificants d’acord amb l’actual
normativa mediambiental.
L’adjudicatari serà responsable directe de la correcta gestió dels residus que es generin per causa de
les prestacions objecte del contracte i, en particular, haurà d’executar les actuacions següents:
-

-

Segregar i gestionar els residus d’envasos usats i lliurar-los a un agent econòmic habilitat per a
la seva recuperació, reutilització, reciclat o valoració.
Gestionar els residus elèctrics i electrònics, independentment de la data d’adquisició del
producte, quan l’adquisició del material estigui dintre de l’objecte del contracte.
Utilitzar dissolvents biodegradables segons normes de OCDE, o dissolvents lliures de fosfats, o
bé dissolvents recuperats. En cas que no sigui possible, s’haurà de justificar al responsable del
contracte per part del centre.
Realitzar, com a mínim, una neteja trimestral dels filtres d’aire segons les especificacions del
llibre d’instruccions de l’equip, amb independència de les instruccions reglamentàries.
Realitzar, com a mínim, una neteja semestral dels filtres d’aigua.
Realitzar un control anual d’emissió de sorolls.
Utilitzar lubricants que no continguin substàncies amb traces de risc associades al medi
ambient, ni afegir substàncies que intencionadament continguin compostos orgànics
halogenats, compostos de nitrit, metalls o compostos metàl·lics (Na, K, Mg, Ca), ni cap de les
substàncies que pertanyen a la llista comunitària de substàncies prioritàries a les polítiques
d’aigües (Decisió 2455/2001/CE) i a la llista OSPAR de productes químics d’acció prioritària. En
cas que no sigui possible, s’haurà de justificar al responsable del contracte per part del centre.
Controlar que les plaques reflectores de les lluminàries es trobin en correcte estat de neteja i
funcionament, als efectes d’evitar la reducció de l’eficiència dels equips.
Realitzar la mesura dels gasos de combustió amb la periodicitat que es fixi al Pla de
manteniment
El pagament del impost associat a les càrregues de gasos fluorats anirà a càrrec del
adjudicatari.

10.4.3 Vestuari, comportament i disciplina
Per a l’execució dels treballs de Manteniment, l’empresa adjudicatària emprarà personal propi, que
relacionarà i identificarà davant l’HUVH, d'acord amb la relació següent:
-

Nom cognoms del treballador/a
Categoria professional
DNI
Jornada i horari de treball
Targeta identificativa facilitada per l’HUVH

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de complir amb les normes de comportament pròpies del
centre i en particular les que a continuació es descriuen:
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Vestuari
L'empresa adjudicatària haurà de dotar el personal que executi els treballs objecte d'aquest contracte
de roba de treball adequada i d'elements de protecció individual necessaris i per tant, aquesta
n’assumirà el cost. El vestuari s’adequarà a les indicacions de l’HUVH.
Aquesta roba de treball ha d'incorporar el logotip o distintiu propi de l'empresa adjudicatària i de
l’hospital i haurà de ser conservada en bon estat de neteja.
Queda prohibit que el personal de l'empresa adjudicatària desenvolupi la seva activitat laboral a
l'edifici sense la roba de treball específica
Comportament
El personal de l'empresa adjudicatària haurà de demostrar en tot moment:
-

Dinamisme i motivació en l'exercici de la seva activitat laboral.
Cortesia i amabilitat amb els usuaris de l'edifici.
Atenció i capacitat de resposta el més ràpidament possible a les observacions del responsable
del centre.

Disciplina
L'empresa adjudicatària es compromet a fer respectar al seu personal la normativa interna i de
seguretat pròpies de l'edifici. Està prohibit pel personal de l'empresa adjudicatària:
-

Menjar a l'interior de qualsevol dependència del centre que no sigui específica per a aquest ús.
Introduir i consumir a l'edifici begudes alcohòliques o entrar a l'edifici en estat d'embriaguesa.
Provocar desordres de qualsevol tipus, en els locals de treball i en general en qualsevol
dependència de l'edifici.
Faltar al respecte als usuaris del centre hospitalari.
No podran fer-se ajudar en la realització dels seus treballs per personal aliè a l'empresa
adjudicatària que no estigui autoritzat per l’HUVH.

L’HUVH podrà impedir l'accés a qualsevol treballador de l'empresa adjudicatària que no compleixi amb
les normes bàsiques de disciplina o aquelles particulars, que pogués establir el centre o els seus
representants.
La empresa adjudicatària, haurà de fer-se càrrec del cost de les targetes identificatives per seguretat i
accessos, que li seran lliurades des de la unitat de control d’accessos de l’HUVH.
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10.4.4 Obligacions contractuals dels licitadors i els seus treballadors
El contractista no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei del present contracte sense
autorització prèvia de l'HUVH.
El personal del contractista no tindrà cap vinculació ni adquirirà cap dret de l’ICS ni de l’HUVH,
assumint només dependència del contractista, qui tindrà tots els drets i deures respecte d’aquest
personal segons la legislació vigent i la que en el seu cas es promulgui més endavant, sense que en cap
cas resulti responsable la part contractant de les obligacions del contractista respecte el seu personal,
encara que els acomiadaments o mesures que adopti siguin conseqüència directa o indirecta de
compliment, interpretació o rescissió del contracte.
L’adjudicatari designarà un responsable tècnic del contracte, que setmanalment es reunirà amb els
responsables de la Direcció de Serveis Generals de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Serà a càrrec del contractista el pagament de les nòmines del seu personal assignat a la prestació del
servei, sense que de cap manera pugui existir cap subrogació de l’HUVH, com també les despeses de
caràcter social, impostos i càrregues econòmiques de tot tipus seran per compte del contractista.
El contractista resta obligat a tenir afiliats a la Seguretat Social els treballadors que realitzin les tasques
de prestació de serveis contractats, així com a l’acompliment de la legislació laboral vigent.
Prèviament a la liquidació mensuals dels serveis prestats, el contractista aportarà els documents
adients de trobar-se al corrent del pagament de les nòmines i les quotes de la Seguretat Social
corresponents al personal que presta els seus serveis a l’HUVH (TC-1, TC-2 i fulls de salari).
10.4.5 Informes periòdics per a l’HUVH
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar a l’HUVH els següents informes amb la periodicitat indicada:
Mensualment
Informe de l’estat de manteniment, on s’indicarà el manteniment preventiu realitzat, les accions
correctives i tota aquella informació que es consideri d’interès per a l’HUVH.
L’informe haurà de ser clar, breu i concís, aportant informació rellevant i amb un formant que permeti
una ràpida identificació de les dades. L’informe serà lliurat en paper i en format digital.
A títol enunciatiu i no limitatiu, aquest informe caldrà que inclogui els següents ítems:
-
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-

Distribució de les ordres de treball generades por tipus de manteniment.
Relació d’hores i actuacions pel servei de manteniment correctiu.
Relació de materials i/o recanvis utilitzats.
Millores proposades per a la instal·lació objecte
Mitja de temps de resposta/resolució de les diferents actuacions efectuades.

Anualment
A títol enunciatiu i no limitatiu, aquest informe caldrà que inclogui els següents ítems:
-

Resum on es constarà les dades incloses en les informes mensuals de forma que es pugui
avaluar l’evolució mensual de l’últim any, i comparar els totals anuals amb les tres últimes
anualitats.
Observacions sobre l’estat de les instal·lacions i la seva mantenibilitat que busquin la
optimització de les mateixes i de les tasques de manteniment.
Millores proposades per a la instal·lació objecte.
Plànols actualitzats de les instal·lacions objecte.

L’informe serà lliurat en paper i en format digital.
El punts descrits pels informes són de mínims imprescindibles, deixant la possibilitat a incorporacions
que l’adjudicatari i l’òrgan competent acordin durant la llargada del contracte.
Addicionalment i transcorreguts els primers 6 mesos de la formalització del contracte, l’empresa
adjudicatària lliurarà a l’HUVH un informe d’auditoria de l’estat de les instal·lacions, prioritzant
aspectes de mantenibilitat, vida útil, estat de conservació, estalvi i eficiència energètica.
10.4.6 Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària assegurar-se de que totes les activitats s’ajustin a les
establertes a les reglamentacions i disposicions legals, així com a la normativa vigent en matèria de
Prevenció, Higiene i Seguritat al Treball.
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar l’avaluació de riscos de cada lloc de treball sota la seva
responsabilitat, en compliment de la normativa vigent i la seva conformitat amb el Servei de Prevenció
de Riscos Laborals de l’HUVH,. Aquesta valoració serà entregada en un termini màxim de 3 mesos des
de l’inici del contracte.
L’empresa adjudicatària, entre les seves responsabilitats, haurà d’assignar a un tècnic competent,
perfectament acreditat, com a tècnic de prevenció de riscos laborals.
Així mateix, també s’haurà de nombrar un recurs preventiu per a vigilar el compliment de les activitats
preventives i la seva coordinació. Aquest recurs preventiu ha de tenir la formació i capacitat suficient
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havent d’estar en el centre de treball durant el temps que duri l’operació que requereix la seva
presencia.
Es redactarà un informe trimestral sobre els incidents produïts encara que no hagin ocasionat danys
amb l’objectiu de prendre mesures de prevenció oportunes.
10.4.7 Responsabilitat sobre els béns materials
Serà obligació de l’empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els béns
materials del centre hospitalari.
Estarà rigorosament prohibit que el personal de l’empresa adjudicatària manipuli, per qualsevol raó,
els equips i materials que es trobin a l’edifici i que no siguin objecte de les prestacions descrites en el
present document.
L’empresa adjudicatària respondrà davant la sostracció de mobiliari, material, valors o efectes, quant
quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal.
10.4.8 Recepció, modificació i entrega dels edificis i instal·lacions
L’empresa adjudicatària acceptarà el contracte de manteniment de HUVH coneixent perfectament les
característiques detallades al present document, les instal·lacions objecte, l’estat de conservació
d’aquestes, així com les normes de seguretat i qualsevol reglament aplicable.
Si l’HUVH realitza qualsevol modificació o reforma a les diferents dependències i/o instal·lacions del
centre hospitalari, l’empresa adjudicatària es comprometrà a adequar la coordinació de les seves
funcions a les noves circumstàncies, així com prestar servei quan es requereixi.
Quan el contracte descrit en aquest document finalitzi o en el cas que es rescindeixi, l’empresa
adjudicatària es compromet a complir amb les següents obligacions:
-
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Entregarà les diferents dependències, instal·lacions i equips en el mateix, o millor, estat de
conservació i funcionament.
Tornarà a l’HUVH qualsevol material que li hagi estat facilitat per a la realització dels serveis. Si
aquests materials han estat degradats a conseqüència d’un mal ús per part de l’empresa
adjudicatària, es requerirà que aquesta assumeixi els costos de reparació o substitució.
L’empresa mantenidora facilitarà a l’HUVH tot el software de gestió, FM, BMS, EMS i l’aplicació
de mobilitat, amb la totalitat de les dades i els històrics presents.
La empresa adjudicatària, estarà obligada a subrogar el contracte de manteniment, i la resta
d’inversions pendents al nou adjudicatari del contracte, en cas de ser un pacte bilateral de
finalització del contracte.
En el cas de finalització unilateral per part de l’empresa adjudicatària del contracte, aquesta
perdrà tots els drets sobre les inversions d’eficiència energètica.
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10.4.9 Responsabilitat civil
El contractista aportarà una assegurança de responsabilitat civil de, com a mínim, 5.000.000 €, que
haurà de presentar abans de la signatura del contracte en cas que en resulti l’adjudicatari, amb
certificat de vigència i amb la inclusió de l’HUVH.
10.5 ESPECIFICACIONS ADDICIONALS
10.5.1 Gestió informatitzada del servei
Per a la gestió informatitzada del servei, l’empresa licitadora haurà de presentar un software de gestió
de FM i una aplicació de mobilitat pel seu ús mitjançant dispositius mòbils.
10.5.2 Software de Gestió de Facility Management
Per a la gestió del manteniment, l’empresa adjudicatària haurà de fer servir un software de gestió de
FM.
L’esmentat software haurà de ser compatible amb SAP i haurà d’utilitzar les codificacions de número
d’inventari dels equipaments i de zones geogràfiques de l’Hospital, oficials en SAP Ecofin, mitjançant
les corresponents interfícies.
L’empresa adjudicatària haurà d’adquirir les llicències concurrents necessàries per a la gestió del
manteniment, i assumir el cost del manteniment anual de l’aplicació durant la vigència del contracte.
Els responsables de l’HUVH podran accedir a l’aplicació per comprovar les dades en qualsevol moment,
per comprovar l’estat del manteniment realitzat a l’edifici, sense càrrec addicional.
L’HUVH haurà de disposar de 2 llicencies d’usuari expert (manager) per accedir al “core” de l’aplicació,
amb independència de les llicencies concurrents dels usuaris estàndard.
El software hauria de ser totalment parametritzable pel que fa a la generació de llistats, reports
d’explotació i taules resum, a més d'incloure un quadre de comandament amb el resum de les
activitats, incidències, incompliments, ratis, etc.
L'empresa adjudicatària haurà d'impartir un total de 30 hores de formació anual al personal tècnic de
l'HUVH per als perfils d'expert i d'usuari estàndard.
Serà responsabilitat del contractista posar un tècnic expert en el software de FM com a interlocutor
directe amb els tècnics responsables de l'HUVH.
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El tècnic programador haurà de disposar d'hores suficients pel desenvolupament de tasques de millora
del software, actualitzacions i configuració del quadre de comandament.
Aquest software de gestió de FM haurà de tenir les característiques tècniques següents:
-

Accés mitjançant aplicació software de gestió de FM as a Service (SaaS) - Internet
Gestió de Manteniment Preventiu
Gestió d’Inventari i Protocols de Manteniment Preventiu
Gestió de Zones Físiques
Informes de manteniment exportables (en format pdf i excel)
Gestor Documental
Panell de control i planning de tasques de manteniment preventiu
Mòdul de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)
Mòdul de Sol·licituds
Possibilitat de creació de perfils de treball diferents segons les funcions dels usuaris.
Possibilitat d’importació/exportació de dades mitjançant excel.
Connexió a altres softwares, sistemes informàtics i aplicacions de mobilitat
Disposi d’APPIS per interactuar amb altres sistemes i plataformes.

Les llicencies i el seu manteniment anual, el manteniment del servidor i les hores de formació, aniran a
càrrec de l’adjudicatari i en cap cas suposaran un cost addicional per a l’HUVH.
El software, les dades i la informació continguda en el software de gestió de FM passarà a ser de
l’HUVH un cop finalitzi el contracte.
10.5.3 Aplicació de Mobilitat
Per a la gestió de les incidències i el manteniment correctiu, l’empresa adjudicatària haurà de fer servir
una aplicació de mobilitat.
L’empresa adjudicatària haurà d’adquirir les llicències necessàries per a la gestió del manteniment, i
assumir el cost del manteniment anual de l’aplicació durant la vigència del contracte.
Aquesta aplicació haurà de tenir les característiques tècniques següents:
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Funcionar en dispositius Android i iOS
Permetre treballar en desconnexió (offline)
Capacitat de vinculació d'arxius multimèdia (imatges, vídeos i àudios) a les OT 's i actius.
Permetre la identificació d'actius (consulta d' OT's i dades) mitjançant la utilització de codis QR
i etiquetes NFC
Fitxatge dels temps dedicats per operari i geoposicionament.
Signatura responsable OT 's.
Control de presència digital
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Aquesta aplicació de mobilitat haurà d’estar connectada al software de gestió de FM i al software de
gestió d’incidències propi de l’HUVH.
El software, les dades i la informació continguda en l’aplicació de mobilitat passarà a ser de l’HUVH un
cop finalitzi el contracte.
10.5.4 Eines i equips
L’empresa adjudicatària posarà a disposició del servei totes aquelles eines i equips necessaris per a la
seva correcta realització, en particular:
-

L’empresa adjudicatària posarà a disposició del servei la dotació suficient i de la qualitat
adequada d’eines, utillatge, instrumental i equips auxiliars, per dur a terme les prestacions
objecte d’aquest document.
Cada un dels operaris disposarà de les eines de treball individual, equips de protecció
individuals (EPIs) i vestimenta de treball necessària per poder realitzar correctament les seves
funcions.
També s’haurà d’aportar al servei elements tals com escales i tot allò que pugui ser necessari
per a la correcta realització dels treballs de manteniment.

Totes les eines i equips hauran de ser homologats i mantenir-se en perfecte estat de conservació.
L’adjudicatari ha de resoldre les tasques que se li encomanin sota la seva organització i supervisat per
l’HUVH, amb el seu equipament i eines, sent responsable del seu manteniment i guarda. En cap cas
l’HUVH es fa responsable del seu manteniment, pèrdua, robatori o altres que puguin succeir.
10.5.5 Local per a l’empresa mantenidora a l’HUVH
L’empresa mantenidora podrà fer ús d’un local a les dependències de l’HUVH per poder-ne fer ús.
Quan el contracte descrit en aquest document finalitzi o en el cas que es rescindeixi, l’empresa
adjudicatària es compromet a entregar la dependència en el mateix, o millor, estat de conservació.
10.5.6 Acta d’ocupació
Durant el primer mes d’execució del contracte, l’empresa adjudicatària elaborarà una acta d’ocupació
detallada sobre eventuals anomalies i deficiències observades que poden afectar el compliment del
contracte. Aquesta acta definirà aquelles instal·lacions o equips que en el moment de fer-se càrrec no
es trobin en correctes condicions. Si es detecten equips o instal·lacions en estat deficient, caldrà fer un
estudi per demanar responsabilitats a l’empresa instal·ladora o proveïdora.
L’acta tindrà un caràcter d’exclusiu, el que significa que tot el que no hi quedi reflectit serà acceptat
tàcitament com a idoni a tots els efectes.
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10.6 ESTRUCTURA DEL SERVEI

10.6.1 Organigrama del servei
El nombre de persones destinades a la realització del servei i la seva qualificació professional ha de ser
proposada per l’empresa licitadora, d’acord amb l’organigrama definit a continuació i atenent a les
necessitats de mínims exposades en el present PPT.
Es designarà un únic responsable tècnic del contracte que farà d’interlocutor directe amb l’HUVH i/o
qui ella designi.
L’equip de manteniment (nombre d’operaris mínims, permanència, etc) mínim requerit es detallarà en
el següent punt d’aquest document.
El personal de l’empresa adjudicatària especificat, a excepció de l’oficina tècnica o altres serveis de
suport que s’estimin necessaris, tindrà una dedicació exclusiva al contracte.
Es valorarà que l’empresa adjudicatària subrogui els treballadors de l’actual empresa mantenidora
indicats per l’HUVH. Tanmateix, aquesta obligació vindrà condicionada per l’assoliment d’un acord
personal entre els treballadors i l’empresa.
El personal tècnic de l’àrea de DMO de HUVH es reserva el dret a demanar la substitució d’algun
treballador si es justifica que aquest no respecte la normativa interna del centre, no desenvolupa
correctament les feines assignades o no presenti la formació mínima requerida per aquest plec. Els
costos associats a aquesta substitució els assumirà íntegrament l’empresa adjudicatària i es requerirà
que la substitució sigui efectiva en els següents quinze (15) dies després de la petició formal de HUVH.
10.6.2 Organització i horari del servei
L’horari de cobertura del servei de manteniment serà el següent:
De 8:00h a 21:00 en dies laborables (de dilluns a divendres).
De 8:00 a 12:00 i de 17:00 a 21:00 els caps de setmana i festius.
Serà requisit obligatori que la dimensió de l’equip proposat sigui com a mínim l’exposada a
continuació:
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CATEGORIA PROFESSIONAL

NOMBRE
PRESENCIES DIES/ANY HORES/DIA HORES/ANY
FISIQUES

Oficial 1era Llauner/Soldador

2

247

8

3.952

Oficial 1era Calefactor (Matí)

2

247

7

3.458

Oficial 1era Calefactor (tarda)

3

247

7

5.187

Oficial 1era Calefactor (torn partit)

1

247

8

1.976

Oficial 2era Calefactor

3

247

8

5.928

Oficial 1era Calefactor (Dissabte, Diumenge i Festius)

1

118

8

944

Oficial 1era Frigorista

2

247

8

3.952

Tècnic Programador

1

156

6

936

Oficial 1 Electricista MT (prev/correc CT/TRAFOS)

1

20

8

160

Oficial 2 Electricista MT (prev/correc CT/TRAFOS)

1

20

8

160

Oficial 2 Electricista MT (mant.normatiu)

1

365

24

8.760

10.6.3 Funcions i perfils professionals requerits
A continuació s’exposen les funcions a desenvolupar pel personal de l’empresa adjudicatària i les
especificacions que han d’acomplir els tècnics del contracte:

Responsable del contracte
Qualificació:
Enginyer Industrial o experiència equivalent
Requisits:
Més de 5 anys d'experiència demostrable com a gestor de contractes de manteniment en
edificis.
Coneixements tècnics en instal·lacions generals d'edificis tipus sector terciari.
Capacitat de decisió, pro activitat i sentit de la responsabilitat
Funcions:
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Gestionar el contracte de manteniment amb l’HUVH i resoldre qualsevol dels conflictes que
poguessin sorgir.
Motivar al personal associat al servei i vetllar pel compliment del contracte.
Realitzar el control econòmic del contracte.
Realitzar la programació d’assistència a actes i esdeveniments especials.
Gestió dels contractes externs de manteniment, exceptuant els equips d’electromedicina.

Operari Tècnic de Manteniment
Qualificació:
Tècnic especialista oficial 1a.
Requisits:
Entre 2 i 5 anys d'experiència demostrable com a operari de manteniment en edificis.
Coneixements tècnics en instal·lacions generals d'edificis tipus sector industrial.
Experiència en l'execució de manteniment mitjançant ordres de treball.
El personal encarregat de realitzar les tasques de manteniment ha de tenir la qualificació
requerida per la reglamentació vigent (RITE, REBT, Legionel·la, etc.), en particular pel que fa a
carnets professionals.
Funcions:
Desenvolupament de les operacions de manteniment i tasques associades al servei.
Execució de les ordres de manteniment programat.
Resolució d'avaries, incidències i manteniments correctius.
Conducció de les instal·lació i realització de les rondes de conductiu.
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Operari Tècnic de Manteniment
Qualificació:
Tècnic especialista oficial 2a.
Requisits:
Amb 2 anys d'experiència demostrable com a operari de manteniment en edificis.
Coneixements tècnics en instal·lacions generals d'edificis tipus sector industrial.
Experiència en l'execució de manteniment mitjançant ordres de treball.
El personal encarregat de realitzar les tasques de manteniment ha de tenir la qualificació
requerida per la reglamentació vigent (RITE, REBT, Legionel·la, etc.), en particular pel que fa a
carnets professionals.
Funcions:
Desenvolupament de les operacions de manteniment i tasques associades al servei.
Execució de les ordres de manteniment programat.
Resolució d'avaries, incidències i manteniments correctius.
Conducció de les instal·lació i realització de les rondes de conductiu.

Operari Tècnic Electricista de Manteniment MT (Mitja Tensió)
Qualificació:
Tècnic especialista oficial 1a.
Requisits:
Entre 2 i 5 anys d'experiència demostrable com a operari de manteniment en instal·lacions
elèctriques de mitja tensió i experiència portant equips de persones.
Coneixements de mitja tensió per poder manipular interruptors de mitja tensió i accés a
transformadors
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Coneixements de turbina de gas per a la seva vigilància, conducció i manteniment general
Coneixements de màquines d’absorció per la seva vigilància, conducció i manteniment general
Coneixements de compressors de gas
Coneixements de refredadores d’oli
Coneixements de turbocompressors industrials
Coneixements de torres de refrigeració
Coneixements de bombes d’aigua industrials, bombes de buit, ventiladors industrials
Coneixements de quadros elèctrics de gran potència (Baixa tensió)
Coneixements d’instal·lació d’enllumenat
Experiència en l'execució de manteniment mitjançant ordres de treball.
El personal encarregat de realitzar les tasques de manteniment ha de tenir la qualificació
requerida per la reglamentació vigent (RITE, REBT, Legionel·la, etc.), en particular pel que fa a
carnets professionals.
Funcions:
Desenvolupament de les operacions de manteniment i tasques associades al servei.
Execució de les ordres de manteniment programat.
Resolució d'avaries, incidències i manteniments correctius.
Conducció de les instal·lació i realització de les rondes de conductiu.

Operari Tècnic Electricista de Manteniment MT (Mitja Tensió)
Qualificació:
Tècnic especialista oficial 2a.
Requisits:
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Amb 2 anys d'experiència demostrable com a operari de manteniment en instal·lacions
elèctriques de mitja tensió.
Coneixements de mitja tensió per poder manipular interruptors de mitja tensió i accés a
transformadors
Coneixements de turbina de gas per a la seva vigilància, conducció i manteniment general
Coneixements de màquines d’absorció per la seva vigilància, conducció i manteniment general
Coneixements de compressors de gas
Coneixements de refredadores d’oli
Coneixements de turbocompressors industrials
Coneixements de torres de refrigeració
Coneixements de bombes d’aigua industrials, bombes de buit, ventiladors industrials
Coneixements de quadros elèctrics de gran potència (Baixa tensió)
Coneixements d’instal·lació d’enllumenat
Experiència en l'execució de manteniment mitjançant ordres de treball.
El personal encarregat de realitzar les tasques de manteniment ha de tenir la qualificació
requerida per la reglamentació vigent (RITE, REBT, Legionel·la, etc.), en particular pel que fa a
carnets professionals.
Funcions:
Desenvolupament de les operacions de manteniment i tasques associades al servei.
Execució de les ordres de manteniment programat.
Resolució d'avaries, incidències i manteniments correctius.
Conducció de les instal·lació i realització de les rondes de conductiu.

Tècnic Programador BMS
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Qualificació:
Tècnic especialista en programació.
Requisits:
Coneixements específics en el sistema de programació específic de l’HUVH i el de FM del
contractista.
Funcions:
Manteniment del sistema de gestió de l’HUVH (BMS) i del FM del contractista

Administratiu
Qualificació:
Tècnic especialista oficial 2a.
Requisits:
Experiència en l’ús software de gestió de FM
Funcions:
Gestió del software de gestió de FM: Gestió d’ordres de treball i gestió d’incidències
Actualització inventari objecte
Creació d’informes periòdics contractuals

Addicionalment, l'empresa adjudicatària ha de posar a disposició del contracte un suport d’oficina
tècnica, composat per un equip multi tècnic format per enginyers especialistes en instal·lacions,
capaços de donar suport al personal propi del contracte i resoldre les consultes realitzades per l’HUVH.
Aquest equip ha de formar part de la pròpia infraestructura de l'empresa adjudicatària.
Per tal de garantir una referència de salaris iguals per a tots els licitadors, caldrà que els salaris de tot
el personal estiguin referits en les taules del Conveni Siderometal·lúrgic de la província de Barcelona.
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En els criteris de valoració, es considerarà positivament que part de la plantilla proposada pel
contracte formés part de l’empresa licitadora abans del concurs.

10.7 MANTENIMENTS ESPECÍFICS

10.7.1 MANT. TURBO COMPRESSOR 1 i 2 CARRIER
Per la producció de fred l’HUVH disposa de 2 turbocompressors de la marca CARRIER
(centrífugues 19XR4040 i 19XR8080).
EQUIP

NUM.SERIE

TC 1 19XR4040 M2014005250
TC 2 19XR8080 12Y616454

NUM.REV.ANUALS Num. INV.
3
3

1076299
1076300

El manteniment d’aquests equips s’articula com tot risc, per tant la prestació del adjudicatari
inclou tant ma d’obra com materials de recanvi originals per tal d’assegurar el compliment dels
següents punts:
-

-

-

-
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El contractista realitzarà les operacions de manteniment, correctiu (reparació d’avaries) i
preventiu (operacions periòdiques i sistemàtiques), ajustaments, proves i vigilància
necessària per a obtenir en tot moment les prestacions de serveis, garantir la conservació
i/o millora dels equips en la part mecànica, hidràulica, elèctrica i electrònica i assegurar
en tot moment llur fiabilitat i correcte funcionament.
El nombre de revisions anuals a efectuar serà: de 3 cops a l’any , al abril, juliol i a
l’octubre. Un cop realitzat els treballs, l’adjudicatari presentarà l’informe tècnic
corresponent informant de l’estat de la instal·lació abans i desprès de la seva
intervenció.
El manteniment preventiu constarà de revisions que comprovin la total funcionalitat dels
equips i totes les actuacions que preveuen per cada equip les instruccions del fabricant. El
nombre de revisions mínim serà el previst en el quadre del punt anterior.
El contractista haurà de posar de manifest qualsevol defecte dels equips i/o instal·lacions
que disminueixin la funcionalitat o rendiment, augmentin la despesa energètica o de
consumibles, o que també poguessin ser motiu de futures avaries o anomalies; per a la
qual cosa haurà de lliurar els informes necessaris per a realitzar les intervencions que
escaiguin.
L’empresa adjudicatària prestarà la primera intervenció en produir-se una avaria o
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anomalia i participarà en la seva exploració i diagnòstic, realitzant el seguiment de les
actuacions fins a la resolució dels problemes i la restitució de la funcionalitat.
En concret, les tasques mínimes a dur a terme en cada revisió son les següents:
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-

Unitat sense tensió
o Intercanviador Interior
 Inspecció de fuites d'aigua
 Inspecció de fuites de refrigerant
o Intercanviador Exterior
 Inspecció de fuites d'aigua
 Inspecció de fuites de refrigerant
o Compressor
 Inspecció de fuites de refrigerant
o Circuit Frigorífic
 Inspecció de l'estanquitat de les unions i juntes de línies frigorífiques
 Inspecció de fuites de refrigerant circuit frigorífic
 Inspecció de vàlvula de seguretat o dispositiu de fusió
 Inspecció d'humitat al visor de líquid.
 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic
o Oli
 Inspecció nivell d'oli
 Inspecció estat de l'oli colorimètric
o Elèctric
 Inspecció dels contactors o arrencadors dels compressors
 Inspecció del de targetes de control
 Inspecció de arrencadors o contactors de bombes

-

Unitat amb tensió
o Compressor
 Comprovació control de capacitat dels compressors
 Comprovació de guia d'àleps (servo i accionament)
 Comprovació difusor variable (servo i accionament)
 Comprovació de compressor, àleps i difusor variable. (revisió 30.000 h)
o Circuit Frigorífic
 Comprovació de sorolls i vibracions en el funcionament
 Comprovació del filtre assecador de refrigerant (salt tèrmic 19 & 23
canvi anual)
 Comprovació de nivell de refrigerant en el visor de líquid
o Oli
 Comprovació de resistències de càrter
 Comprovació bombes de pressió d'oli
o Elèctric
 Comprovació de interruptors de flux d'aigua a cabal mínim
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Comprovació de pressòstats alta
Comprovació de transductors de pressió
Comprovació de sensors de temperatura
Comprovació d'alarmes acumulades
Comprovació de paràmetres de funcionament del control (configuració
i consignes)
 Comprovar el VFD del compressor
 Comprovació del arrencador SS del compressor
Presa de dades
 Anàlisi de les dades de funcionament






o

10.7.2 MANT. GRUPS ELECTRÒGENS CARTERPILLAR
Disposa l’HUVH de dos grups electrògens CATERPILLAR amb N.I. 1125850 i 1125851), de
funcionament diesel, model C175-16, series WYB00414-WYB00413.
Aquests equips han de estar en condicions per funcionar davant qualsevol emergència elèctrica
en cas de fallada de subministrament elèctric, es fa necessària la seva inspecció, revisió,
manteniment i reparació. Els grups electrògens són l’última línia de defensa elèctrica, són un
sistema autònom de producció (no depèn de l’exterior) i s’ha de tindre especial cura d’ells per
a què sempre estiguin disponibles (mai se sap quan pot arribar una fallida elèctrica). En un
hospital un tall elèctric és torna dramàtic ja que hi ha molts aparells vitals que tenen una
autonomia molt limitada en cas de no tenir subministrament elèctric.
S’ha de provar si arrenquen cada setmana i comprovar els nivells de bateries i refrigerat,
funcionament carregador de bateries, resistències d’escalfament per mantenir el motor calent
llest per a l’engegada, la revisió i manteniment preventiu anual, que és l’objecte d’aquest
contracte, tracta de minimitzar la probabilitat de que és produeixi una avaria quan el grup està
disponible o en funcionament. Per una altra banda a nivell de garanties i a nivell legal
(manteniment normatiu) aquest manteniment és obligatori.
El manteniment preventiu d’aquests equips es de dos cops per any amb les següents tasques:
REVISIONS:
•
•
•
•
•
•
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Sistema d’admissió i escapament
Sistema de refrigeració
Sistema de lubricació
Sistema de combustible
Sistema elèctric de motor
Quadre de control i sistema d’alarmes

Vall d'Hebron
Hospital
Direcció de Infraestructures i Tecnologia

Els materials a substituir, mínim un cop per any son els següents:
•
•
•
•

Canvi oli motor: CAT-DEO 15W-40
Canvi filtres oli motor: 3 unitats i 2 unitats prelub
Canvi filtres de combustible: 3 unitats del primari i 3 del secundari
Canvi filtre d’aire: 4 unitats del filtre primari d’aire

10.7.3 SERVEI MANTENIMENT COMPRESSOR DE GAS ENERPROJECT
Per tal que la central tèrmica del HUVH generi l’energia elèctrica per mitjà de la turbina que hi
ha instal·lada, el compressor de gas (N.I. 1130038) és un element fonamental ja que
proporciona el gas a la pressió necessària 15 bar, incrementant la pressió des de la
subministrada per la companyia de gas que es de 7 bar.
La marca del compressor es ENERPROJECT i el model EGS-5 i per tal de tenir-lo en condicions
de funcionament continu es fa necessària la seva inspecció, revisió, manteniment i reparació,
actuacions que han de ser assumides pel adjudicatari d’aquest procediment de contractació.
Val a dir que la turbina de gas a la que alimenta el compressor permet un estalvi d’energia
primària en la producció d’electricitat i calor, de manera que es consumeix menys energia per
donar aquests dos serveis que si es produeixen per separat (corrent companyia i calor per
calderes convencionals). Per altra banda segons la situació del preu elèctric i el preu de gas, la
turbina permet un estalvi econòmic importat. L’electricitat s’utilitza per l’autoconsum de
l’Hospital i la calor per la producció de vapor per calefacció, ACS, esterilització i generació de
fred mitjançant màquines d’absorció.
A part de les comprovacions de funcionament i nivell de líquids, es fa necessària una revisió
especialitzada preventiva que és objecte d’aquest contracte, primer per seguretat ja que és un
aparell de gas i a més a pressió i segons per a tractar de minimitzar la probabilitat de que és
produeixi una avaria que aturi el seu servei i per tant la turbina.
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10.7.4 MANT. TURBINA DE GAS TURBOMACH
L’HUVH disposa d’una turbina de gas natural de l’HUVH, marca TURBOMACH, (N.I. 1123637),
model MERCURY 50, Gen III Gas SoLoNox. Aquest equip ha de estar en condicions de
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funcionament continu per producció elèctrica i de calor així com subministrament en illa quan
la infraestructura estigui preparada, pel qual es fa necessari la seva inspecció, revisió,
manteniment i reparació.
La turbina de gas permet un estalvi d’energia primària en la producció d’electricitat i calor, de
manera que es consumeix menys energia per donar aquests dos serveis que si es produeixen
per separat (corrent companyia i calor per calderes convencionals). Per altra banda segons la
situació del preu elèctric i el preu del gas, la turbina permet un estalvi econòmic important.
L’electricitat s’utilitza per l’autoconsum de l’Hospital i la calor per la producció de vapor per
calefacció, ACS, esterilització i generació de fred mitjançant màquines d’absorció.
A part de les comprovacions de funcionament i nivell de líquids, es fa necessària una revisió
especialitzada preventiva que és objecte d’aquest contracte, tractant de minimitzar la
probabilitat de que és produeixi una avaria quan la turbina està en funcionament.
El manteniment mínim a efectuar, de caràcter anual segons recomanació del fabricant es el
següent:
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10.8 MANTENIMENT D’EDIFCIS ASSOCIATS
Dintre de l’àmbit d’aplicació del servei de manteniment del present plec, existeixen uns edificis
associats fora del propi recinte hospitalari. La gestió d’aquests edificis depenen de l’hospital i el servei
de manteniment no es una excepció. Per tant, a efectes d’aplicació del servei de manteniment s’han
de considerar com a part íntegra de l’hospital Vall d’Hebron els següents edificis i unitats:
-

Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) situada al P2 i P3 Parc Sanitari Pere Virgili.
CAP Drassanes
CAP Horta
Cap Sant Andreu

11 COGESTIÓ TÈCNICA I ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS
L’adjudicatari serà l’encarregat de realitzar la cogestió tècnica i energètica de les instal·lacions objecte
del contracte, és a dir optimitzarà els recursos amb la finalitat d’aconseguir millorar l’eficiència
energètica i complir amb les condicions de treball establertes a l’annex I d’aquest plec (Garantia de
Rendiment Energètic), amb la supervisió de la Direcció de Serveis Generals del HUVH.
L’adjudicatari haurà de complir amb les condicions de servei de climatització, ACS i funcionament
actuals de l’edifici (especificades a l’annex I d’aquests plecs).
Donat que el servei de climatització està considerat a dia d’avui com prioritari per desenvolupar les
tasques assistencials d’un centre, cal garantir un servei continuat dins dels paràmetres establerts. Això
implica la necessitat de garantir aquests paràmetres segons l’època de l’any que, per a cada local, són
(segons annex I d’aquest plec).
-

Temperatura seca
Humitat relativa (temperatura humida)
Renovacions d’aire (ventilació) i puresa (grau de filtratge)
Velocitat de l’aire
Nivell de soroll
Contaminació biològica
Contaminació química
Pressurització

A més, l’assoliment dels objectius no ha d’estar en detriment de les mesures d’eficiència energètica i
de respecte amb el medi ambient.
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El sistema de conducció de l’edifici es realitzarà mitjançant la telegestió, que permeti optimitzar la
gestió de les instal·lacions i millorar els costos d’explotació i del propi manteniment que es dugui a
terme.

12 SEGUIMENT DEL CONTRACTE
Per al correcte seguiment del contracte, és important que l’adjudicatari implementi tots els elements
de camp necessaris (sondes, comptadors,...) per a poder seguir correctament els consums, condicions
de confort, i realitzar correctament la verificació dels estalvis assolits.
Les dades s’han de recollir en continu i presentar-les als informes mensuals, i anuals. El licitador haurà
d’incloure a la seva oferta com recollirà i presentarà aquestes dades.
La oferta presentada per al licitador ha d’incloure quins programes i eines de gestió utilitzarà i tots
aquells elements que siguin necessaris per poder fer-ne una correcte telegestió i poder visualitzar les
dades des de el centre implicat i des de l’ICAEN, amb l’opció de treure informes de resultats.
La Generalitat de Catalunya no garanteix la possibilitat d’utilitzar la seva xarxa corporativa, qualsevol
cost anirà a càrrec del contractista.
De tot el que s’ha exposat anteriorment, es dedueix la necessitat de documentació a elaborar per
l’empresa adjudicatària i que servirà per al seguiment i control del contracte. Aquesta documentació
es facilitarà a l’òrgan contractant i a l’ICAEN amb la periodicitat que més endavant s’indicarà.
-

Quadres de manteniment programat: (manteniment preventiu i normatiu).
Quadres exclusius per al centre.

Els quadres seran lliurats a la Direcció de Serveis Generals de l’HUVH, que els haurà d’aprovar.
Informe mensual de seguiment: es lliurarà en els 15 dies naturals del mes següent al que es refereixi
l’informe. Aquests document recollirà la informació següent:
-

-
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Intervencions relatives al manteniment
Detall de l’evolució de la introducció de les MCE
o Previsió d’implantació mensual de les mesures en % (segons inversió)
o Implantació real de les mesures en % (segons inversió)
o Evolució de les MCE
Consums:
o Previsió mensual del consum global per font energètica (€,kWh, l)
o Real mensual dels consums globals per font energètica (€, kWh, l).
o Previsió mensual d’estalvis globals per font energètica (kWh) (l).
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Real mensual d’estalvis reals per font energètica (kWh)
Previsió mensual d’estalvi econòmic
Real mensual d’estalvi econòmic
Consum diari per font energètica
Per a cada mesura de conservació de l’energia realitzada, caldrà fer un
seguiment dels consums, a fi de poder verificar els estalvis garantits.
Descripció justificativa de qualsevol correcció feta sobre el conjunt de dades analitzades.
Justificació dels estalvis assolits.
Detall dels preus utilitzats per al càlcul en euros dels estalvis aconseguits.
Un apartat d’observacions, informes tècnics i comentaris que es trobi adient formular.
Indicadors especificats en el punt 10 d’aquest PPT
o
o
o
o
o

-

Els estalvis es calcularan en funció de la línia base ajustada i els consums reals.
Per definir el consum energètic, s’indicarà el període de lectura de cada comptador, la superfície
construïda del centre, el valor de la lectura i l’evolució en el temps d’aquests valors. Per a la confecció
de l’evolució temporal dels consums, caldrà unificar-los en kWh absoluts i kWh/m2 de superfície
construïda i en funció de l’activitat assistencial que serà proporcionada per HUVH.
Informe anual de seguiment: al final de cada any, i independentment dels informes mensuals, es
lliurarà un informe resum; constarà de les mateixes seccions de l’informe mensual, i es lliurarà durant
el mes de gener de cada any, tot i que el primer mes de gener del contracte aquest no hagi tingut la
durada d’un any natural.
Els apartats relacionats dels informes són mínims imprescindibles, deixant oberta la possibilitat a
incorporacions que l’adjudicatari i l’òrgan contractant acordin durant la marxa del contracte. Tota
aquesta documentació es facilitarà al tècnic responsable de l’edifici i de l’ICAEN en suport paper i
informàtic.
13 MODELS D’ACORDS DE NIVELL DE SERVEI: INDICADORS
13.1 Definició dels estàndards de qualitat
La detecció d’un mal funcionament en la gestió o execució del manteniment en base al resultat
d’indicadors de control de qualitat suposarà l’aplicació d’una penalització en forma de deducció de la
quota de manteniment per a l’empresa adjudicatària.
A continuació es detallen els indicadors de qualitat a avaluar:
INDICADOR
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PERIODICITAT

I1 Compliment del Projecte de Manteniment Preventiu

Mensual

I2 Compliment del temps de resolució pel manteniment correctiu

Mensual
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I3 Pla de formació del personal

Mensual

I4 Grau de rotació del personal

Mensual

I5 Control de presència digital

Mensual

I6 Auditoria de control de qualitat

Anual

I7 Endarreriment d’execució de les inversions inicials en eficiència
energètica

Única

13.2 Definició dels indicadors de qualitat
I1. Compliment del Projecte de Manteniment Preventiu
Aquest indicador s’obtindrà automàticament del software de gestió de FM usat per la mantenidora i
relaciona les ordres de treball (OT, a partir d’ara) de manteniment preventiu tancades durant un mes
amb les OTs de manteniment preventiu previstes durant el mateix mes:

𝐼1 =

𝑂𝑟𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑢 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑑𝑒𝑠
× 100
𝑂𝑟𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑢 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒𝑠

S’entén com manteniment preventiu el conjunt de les ordres de manteniment resultants del projecte
de manteniment, incloent tant les operacions normatives com les ordinàries.

L’empresa adjudicatària haurà d’executar les ordres de manteniment previstes i procedir a la seva
correcta gestió i tancament en el software de gestió de FM de l’HUVH dins el termini adient, sent
possible la seva observació i control per part de l’HUVH, en qualsevol moment. A efectes de càlcul,
només es consideraran realitzades aquelles ordres que figuren correctament tancades en el software
de gestió de FM de gestió.

Si el no compliment d’una ordre de treball normatiu associada als serveis detallats en aquest PPT
incorre en penalització per a l’HUVH resultant d’una auditoria per un òrgan competent, el cost
d’aquesta amonestació correrà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
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A continuació es mostren els valors de penalització associats a aquest indicador:

I1 (% Compliment)
95 < I1 ≤ 100
90 < I1 ≤ 95
80 < I1 ≤ 90
I1 ≤ 80

PI1 (% penalització)
0
2
4
6

I2. Compliment del temps de resolució pel manteniment correctiu
Es defineix l’indicador com la relació entre els cops que es sobrepassi el temps de resposta contractual
en les accions correctives realitzades durant el mes objecte i el nombre d’aquestes accions correctives
durant el mateix mes:
I2=

Incompliment del temps de resolució
×100
accions correctives sol·licitades

I2 (% Compliment)
0 ≤ I2 < 5
5 ≤ I2 < 10
10 ≤ I2 < 20
20 ≤ I2

PI2 (% penalització)
0
5
7
10

Degut a l’absència d’històrics i d’altres formes de control, es proposa que aquest indicador no estigui
en funcionament fins a l’instant en què l’HUVH el vulgui activar.
Quan aquest indicador estigui en funcionament, els serveis tècnics de l’HUVH especificarà quins són els
temps de resposta i resolució màxims, els quals no es podrà superar en la resolució d’aquestes accions.
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I3. Pla de formació del personal
L’empresa adjudicatària haurà de presentar anualment un pla de formació dels tècnics vinculats al
contracte. La formació perseguirà la millora continua del personal amb l’objectiu de millorar aspectes
que puguin representar una optimització del servei (millor coneixement tècnic, formació en l’ús del
software de gestió de FM, especialització en la realització de les feines de manteniment, etc.), així i
com en matèria d’estalvi i eficiència energètica.
Aquest indicador avaluarà el compliment d’aquests plans de formació, prèviament aprovats per
l’HUVH. El mecanisme de control es durà a terme mitjançant la validació dels certificats d’assistència
als cursos o altres mesures definides en el mateix pla de formació.
El no compliment del pla de formació equivaldrà a una penalització PI3 = 0.5%, penalització màxima
per a aquest indicador. La no realització injustificada d’una sola de les formacions indicades en la
proposta de la empresa se considerarà un incompliment del mateix.

I4. Grau de rotació del personal
Aquest indicador pretén evitar una inadequada rotació del personal familiaritzada amb les
instal·lacions i les particularitats del complex.
Es defineix rotació del personal com la substitució d’un treballador definit en contracte per un altre
exclòs d’aquest període superior a 3 dies sense causa justificada (malaltia, vacances, a petició de
HUVH, etc.).
El mecanisme de control del personal es durà a terme mitjançant el sistema que s’acordi amb el
personal tècnic de HUVH i que permeti consultar en tot moment el registre de control d’accès dels
treballadors de l’empresa adjudicatària.
La rotació injustificada d’un sol operari dels subscrits al contracte per a cobrir el servei de
manteniment bàsic equivaldrà a una penalització PI4=1%, penalització màxima per a aquest indicador.

I5. Control presència digital
Aquest indicador pretén controlar per part de l’empresa mantenidora la presència dels seus
treballadors al complex.
Es defineix control de presència digital com el control per part dels responsables de l’HUVH de la
presència diària dels treballadors de l’empresa mantenidora. Per tal de controlar aquesta presència,
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els treballadors de l’empresa mantenidora hauran de “logarse” (inscriure’s de forma digital al software
de control de presència) de forma digital al software de presència que decideixi els responsables de
l’HUVH.
El mecanisme de control del personal es durà a terme mitjançant el sistema informàtic que acordi el
personal tècnic de HUVH.
La no presència injustificada d’un operari dels subscrits al contracte equivaldrà a una penalització
PI5=1%, penalització màxima per a aquest indicador.

I6. Auditoria de control de qualitat
Anualment es realitzarà auditories tècniques de control de qualitat de manteniment. Aquestes es
realitzaran por un agent designat per l’HUVH i extern a l’empresa adjudicatària.
Els punts que conformen l’auditoria tindran com objectiu un control documental i una avaluació
general de l’estat del manteniment a partir de visites a camp per mostreig.
Alguns dels aspectes analitzats seran els següents:
CONTROL DOCUMENTAL
-

Correcte gestió del manteniment a partir del software de gestió de FM
Correcta actualització del projecte de manteniment (inventari i normativa)
Correcta actualització de memòries tècniques de les instal·lacions, incloent plànols i esquemes
actualitzats
Documentació tècnica dels equips actualitzada (incloent certificats i garanties)
Control de los certificats de les inspeccions tècniques obligatòries
Control de la documentació referent al personal de manteniment (planificació mensual,
certificats y carnets, control de accessos, etc.)
Auditoria de subcontractació. Control de totes las subcontractacions per part de l’empresa
adjudicatària, ja siguin imposades per HUVH o a criteri/necessitats de la mateixa. Documentació
en matèria de PRL.

VISITES A CAMP
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Control i anàlisis de possibles problemes de gestió i/o funcionament de les instal·lacions
Control de l’estat de conservació i manteniment, així i com repercussions sobre l’eficiència
energètica dels equips
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-

Compliment de l’execució del manteniment contractat
Existència de l’etiquetar pertinent als equips per a poder seguir la traçabilitat del manteniment
efectuat, averies associades, etc.

Com a resultat de les auditories s’elaborarà un informe on es reculli les conclusions extretes i es
justificaran mitjançant explicacions tècniques, reportatge fotogràfic de les patologies detectades i
possibles actuacions correctores recomanades.
En base a l’informe anual, s’assignarà un nivell de qualitat al resultat de l’auditoria, associant a cada
nivell el percentatge de penalització a aplicar, tal i com s’indica a continuació:

NIVEL IDENTIFICATIU
A
B
C
D
E

QUALITAT DEL MANTENIMENT
Correcte
Millorable
Deficient
Dolent
Pèssim

PI6 (% penalització)
0
1
2
5
10

I7. Endarreriment d’execució de les inversions inicials en eficiència energètica
Aquest indicador pretén controlar l’execució de les obres de les inversions en eficiència energètica,
segons la planificació presentada per l’empresa.
El no compliment dels terminis establerts en l’adjudicació comportarà penalitzacions de 1000€/dia
amb un import màxim del 10% de la licitació.
13.3 Penalitzacions associades
A continuació s’exposa la formulació de sistema de penalitzacions associada al sistema d’indicadors:
INDICADORS MENSUALS
CPM (%) = PI1 + PI2 + PI3 + PI4 + PI5
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On CPM és el coeficient de penalització mensual sobre la quota de manteniment i PIi és el coeficient de
penalització parcial per l’indicador Ii.
El nivell de penalització de cada indicador va en relació al nivell de qualitat que s’obtingui.
La penalització mensual màxima equivaldrà al 15% de la retribució mensual de l’empresa
adjudicatària.
L’obtenció d’un CPM igual o superior al màxim (≥15%) durant tres (3) mesos consecutius podrà ser
motiu d’extinció del contracte.
Quan sigui necessari, es realitzarà una reunió mensual entre ambdues parts contractants per a poder
discriminar si el no complimento d’algun dels requeriments valorats és justificat, i com a conseqüència,
s’eximeix de la penalització corresponent a l’empresa adjudicatària.

INDICADOR ANUAL
CPA (%) = PI6

On CPA és el coeficient de penalització anual sobre la quota de manteniment i PI6 és el coeficient de
penalització parcial per l’indicador I6.
El nivell de penalització de l’indicador va en relació al nivell de qualitat que s’obtingui.
La penalització anual màxima equivaldrà al 10% de la retribució anual de l’empresa adjudicatària,
aproximadament l’import d’una mensualitat i serà independent i addicional a les possibles
penalitzacions mensuals.
Quan sigui necessari, es realitzarà una reunió mensual entre ambdues parts contractants per a poder
discriminar si el no complimento d’algun dels requeriments valorats és justificat, i com a conseqüència,
s’eximeix de la penalització corresponent a l’empresa adjudicatària.
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14 DEVOLUCIÓ DELS SERVEIS
Amb una antelació mínima de dos mesos abans de finalitzar el període contractual s’ha de programar
un traspàs dels serveis. Aquest traspàs s’ha de realitzar de forma que, en tot moment, el funcionament
dels sistemes quedin assegurats durant el període de transició, des de l’empresa adjudicatària
d’aquest contracte cap a la nova empresa adjudicatària .
Les empreses adjudicatàries sortint i entrant han d’assegurar que no hi haurà cap interrupció dels
serveis en el període entre la finalització d’un contracte i l’inici del contracte posterior.
El model de transició és el següent:
Fase de captura del coneixement i planificació de la transició a la nova empresa adjudicatària
Es portarà a terme dins dels dos mesos anteriors a la finalització del contracte i es realitzaran segons
les directrius següents:
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-

L’empresa adjudicatària d’aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat del
compliment.

-

L’empresa adjudicatària d’aquest contracte facilitarà la col·laboració i la informació
necessària pel procés, sense cap cost addicional.

-

La nova empresa adjudicatària del servei dedicarà els recursos adients, que es
contemplaran en la seva oferta, per a la captura del coneixement, necessària per a la
prestació dels serveis (d’eficiència i manteniment) sense deixar de donar les condicions
optimes de treball al centre.

-

En particular, l’empresa adjudicatària haurà de recollir i aportar en aquesta fase tot el
material i documentació relacionat amb el desenvolupament, millora i/o implementacions
efectuades sobre l’edifici i sobre els programes de gestió energètica i de manteniment que
s’hagin efectuat al llarg de la vigència del contracte per indicació de l’òrgan contractant.

-

En tot cas, a la finalització dels serveis, l’empresa adjudicatària haurà de garantir tant als
responsables del centre com a la nova empresa adjudicatària, els mitjans tècnics que
permetin la continuïtat de la gestió energètica i del manteniment assistida per ordinador
en la versió que s’hagi desenvolupat al llarg de l’execució del contracte. Aquesta garantia
s’haurà de prestar sense que en cap cas suposi un cost addicional pel centre.

-

L’empresa adjudicatària d’aquest contracte, la nova empresa adjudicatària i els
responsables designats per l’òrgan contractant, acordaran la finalització d’aquesta fase
mitjançant la signatura d’un document d’acceptació.

