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Lot 1 - HOSPITAL DE GRANOLLERS
QUADRE-RESUM

1
COMSA

VITALLER
CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
2. VALORACIÓ DE LA PROPOSTA (fins a 38 punts)
∑ Valoració ponderada de la proposta
2.a Proposta arquitectònica i d'integració en l'entorn, en relació amb l'edifici existent i la
ciutat. Qualitat arquitectònica (fins a 10 punts)
∑ Valoració ponderada
Es valora la implantació i la integració de l’edifici, la urbanització amb l'entorn i les
preexistències.
Es valoren els valors estètics i compositius de les façanes, de les cobertes, els materials i el
tractament arquitectònic de la proposta.
Valoració ponderada
Es valora el plantejament arquitectònic dels espais interiors, tant assistencials com públics,
les circulacions, els patis interiors, etc.
Valoració ponderada
2.b Proposta i adequació del programa funcional (fins a 10 punts)
∑ Valoració ponderada
Es valora la proposta d’esquema de circulacions generals (públiques, tècniques,
logístiques/manteniment i possible diferenciació Covid - no Covid), circulacions internes entre
àrees, i les connexions d’aquestes circulacions generals en relació amb les circulacions
generals de l'edifici existent. També es valora la posició dels accessos i dels itineraris externs
a l’edifici.
Valoració ponderada
Es valora la funcionalitat i l'organització interna de les àrees i les sub-àrees, el compliment del
nombre i de les dimensions dels espais del programa funcional i de les superfícies de les
àrees.
Valoració ponderada
Es valora la qualitat ambiental dels espais (tractament d’espais interiors, ilꞏluminació natural,
materials, elements d’humanització, etc.).
Valoració ponderada
2.c Sistemes i processos constructius d'arquitectura (fins a 4 punts)
Valoració ponderada
Es valora el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en els elements clau
per al compliment de terminis: estructura, envolupants, divisòries i acabats interiors.
2.d Sistemes i processos d'instalꞏlacions (fins a 2 punts)
Valoració ponderada
Es valora el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en els elements clau
per al compliment de terminis en les instalꞏlacions, proposant sistemes de premuntatge en
taller del màxim d’elements possibles (tipologia plug&play).
2.e Sistemes d'instalꞏlacions (fins a 6 punts)
Valoració ponderada
Es valora el plantejament general de les instalꞏlacions, aportant solucions clares amb
esquemes dels diferents sistemes.
2.f Eficiència energètica (fins a 4 punts)
Valoració ponderada
Es valora l'eficiència energètica: sistemes passius, sistemes eficients i coherents de
producció-demanda, produccions eficients, producció renovable, i coherència global d'aquests
sistemes.
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1
COMSA

VITALLER
CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
2.g Edifici intelꞏligent (fins a 2 punts)
Valoració ponderada
Es valora l'adequació i la justificció dels sistemes proposats, així com la seva idoneïtat i
eficiència en la gestió integrada de l'edifici.
3 PROPOSTA D'IMPLANTACIÓ I FASES D'EXECUCIÓ D'OBRA (fins a 2 punts)
Valoració ponderada de la proposta d'implantació
Es valora la proposta d'implantació plenament adaptada a l'obra i a la filosofia de gestió del
projecte i de l'obra exposada en la memòria tècnica, així com l'anàlisi de l'impacte de
preexistències (usos existents, serveis afectats, protecció de pols, mesures de minimització
de sorolls, etc.).
4 GESTIÓ D'OBRA I GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ (fins a 10 punts)
∑ Valoració ponderada de la gestió d'obra i de la gestió de planificació
4.a Es valoren les propostes que plantegin un ordre d’execució clar i coherent amb els
sistemes proposats, i tenint en compte les afectacions i les preexistències.
Valoració ponderada
4.b Justificació de la planificació proposada
Valoració ponderada
Justificació de la metodologia de treball i la integració de sistemes BIM, last planer o similar.
Estudi de dependències, de restriccions i planificació pull a llarg termini.
Es valoren positivament aquelles propostes que incloguin un diagrama de precedències, una
planificació pull que sigui coherent amb l'obra a executar i denotin cert coneixement de les
dificultats de l'actuació, així com una bona explicació i justificació de l’ordre i del ritme
d’execució de l’obra.
La planificació a llarg haurà de ser coherent amb la proposta funcional, formal i constructiva
plantejada. S’haurà de justificar que les reunions per a l’elaboració de l’oferta s’han realitzat
com a equip integrat i s’han incorporat els principals proveïdors i subministradors. Es valoren
positivament les metodologies Lean design i Lean construction, coherents amb tota la resta
de la proposta.
Aportació d'una planificació del procés de disseny amb les etapes de conceptualització,
validació i enginyeria de detall, com a mínim, coherent amb tota la intervenció.
Es valora la planificació de la fase de posada en marxa i validació, de manera que es justifiqui
el test i la prova de les instalꞏlacions el màxim d’integrades en el procés constructiu (filosofia
“jidoka” o “built-in quality”).
S’ha de justificar el procés de compra i d'aprovisionament per als principals subministraments
i que sigui coherent amb tota la proposta.
Es valora la presentació d'una proposta de preindustrialització amb la descripció de les
solucions i de les iniciatives plantejades.
Es valora l’estudi pormenoritzat de planificació lligat al takt time dels elements repetitius de
l’obra amb estudi de detall de les activitats, seqüencia, coherent amb la planificació a llarg i
disseny.
Es valora un estudi de riscos de l’obra i amb plantejament de plans alternatius associats.
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1
COMSA

VITALLER
CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
4.c Sistema de gestió de la planificació d’obra
Valoració ponderada
Es valoren aquelles propostes que presentin un sistema de seguiment de la planificació de
l'obra basat en metodologia Lean construction i Lean design que permeti una resposta ràpida
i adaptable a les modificacions sobrevingudes al llarg de l'obra.
Es valora l’estructura plantejada de reunions i el sistema de gestió, de manera que estigui
integrat i coordinat a tots els nivells de l’obra, especialment a nivell d’obra per a la integració
de subcontractistes i d'especialistes dels diferents oficis.
S’ha d’aportar la descripció genèrica del sistema plantejat.
Sistema de gestió de la planificació amb software de suport tipus "last planner" o similar,
lligada a la proposta de la planificació a llarg,
Es valoren els recursos dedicats al seguiment de la planificació, els sistemes de reunió d’obra
i de coordinació, segons s’exposa a la memòria tècnica.
Responsable de planificació per la UTE amb dos perfils diferenciats: edificació i instalꞏlacions,
que serà el responsable intern de la gestió del sistema de reunions i de la coordinació de la
planificació amb els diferents subcontractistes.
Responsable de la coordinació BIM (BIM Manager).
Es valoren les propostes que presentin un procés de gestió de calendari de fases de definició,
dels canvis en obra i en fase de disseny, de manera que s’afavoreix la comunicació i la
coordinació dels membres de l’equip.
TOTAL PUNTUACIÓ
TOTAL PUNTUACIÓ PONDERADA
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Martí Ballart i Torras
Cap de la Divisió d'Inversions i Patrimoni
Barcelona, 25 de maig de 2021
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CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
2. VALORACIÓ DE LA PROPOSTA (fins a 38 punts)
38,00
2.a Proposta arquitectònica i d'integració en l'entorn, en relació amb l'edifici existent i
10,00
la ciutat. Qualitat arquitectònica (fins a 10 punts)
Es valora la implantació i la integració de l’edifici, la urbanització amb l'entorn i les
preexistències.
Es valoren els valors estètics i compositius de les façanes, de les cobertes, els materials i
el tractament arquitectònic de la proposta.

Es valora el plantejament arquitectònic dels espais interiors, tant assistencials com
públics, les circulacions, els patis interiors, etc.

2.b Proposta i adequació del programa funcional (fins a 10 punts)
Es valora la proposta d’esquema de circulacions generals (públiques, tècniques,
logístiques/manteniment i possible diferenciació Covid - no Covid), circulacions internes
entre àrees, i les connexions d’aquestes circulacions generals en relació amb les
circulacions generals de l'edifici existent. També es valora la posició dels accessos i dels
itineraris externs a l’edifici.

31,00

7,50

7,50

2,00

1,50

10,00

9,00

3,50

Es valora la funcionalitat i l'organització interna de les àrees i les sub-àrees, el compliment
del nombre i de les dimensions dels espais del programa funcional i de les superfícies de
les àrees.

3,50

En relació als valors estètics, es considera favorable. El tractament del volum construït
amb una segona pell i la composició que generen els buits, que ajuden a dissoldre i a
reduir la contundència del volum principal de sòcol. Resulta positiva la proposta
d'integració respecte del volum superior de la fase II i el seu encaix amb la proposta de la
fase I, sense que es pugui definir la seva materialitat. La proposta fa un bon ús i defineix
correctament les zones enjardinades de coberta.

Es considera favorable la contribució arquitectònica de la proposta i l'assoliment d'espais
correctament ilꞏluminats, mitjançant el treball en secció del pati de doble alçada, i
l'increment de façana perimetral, mitjançant la secció del terreny.

6,00

1,50

2.c Sistemes i processos constructius d'arquitectura (fins a 4 punts)
Es valora el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en els elements
clau per al compliment de terminis: estructura, envolupants, divisòries i acabats interiors.

2.d Sistemes i processos d'instalꞏlacions (fins a 2 punts)
Es valora el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en els elements
clau per al compliment de terminis en les instalꞏlacions, proposant sistemes de
premuntatge en taller del màxim d’elements possibles (tipologia plug&play).

2,00

4,00

3,50

2,00

Compositivament, es considera favorablement el material de revestiment de façana, la
gelosia ceràmica, l'embolcall de la façana existent per tal de donar unitat al conjunt i
acompanyar els itineraris i circulacions a peu. Es considera un bon recurs per aportar
continuïtat i integració dels diferents programes interiors. La integració de la fase II es
resol mitjançant un llenguatge diferent, establint una lectura no unitària. La imatge del
conjunt no desvirtua la proposta, tot i que està molt condicionada a la realització de
l'embolcall ceràmic de l'edifici existent. La proposta realitza un esforç per resoldre
l'enjardinament de les cobertes.

Es considera favorable la disposició de dos grans patis horitzontals que contribueixen a la
qualitat lumínica dels espais i incrementen considerablement el nombre de peces
ilꞏluminades amb llum natural, si bé la connexió edifici-turó resta possibilitats de llum
natural i de vistes.

ENERO ARQUITECTURA

Es considera correcta la implantació de la proposta i la integració amb l'entorn, seguint
l'esquema de l'avantprojecte.
La integració de la proposta amb el talús existent es resol mitjançant la formació del vial
de logística en trinxera a cel obert dificultant la continuïtat amb el turó. En relació a l'espai
públic, la proposta resol correctament els accessos sense definir clarament l'espai públic i
sense repercussió a la ciutat.

5,00

1,25

En relació als elements compositius, es considera correcta la integració dels panells de
xapa plegada perforada en façana. Formalment potencien la imatge d'edifici modern amb
connotació d'edifici industrial, però resta amabilitat i representativitat a la proposta. La
definició del volum superior de fase II encaixa volumètricament amb la proposta de fase I
sense que es defineixi la seva materialització. Es considera correcte l'esforç per resoldre
l'enjardinament de les cobertes.

Es resol de manera correcta la resolució dels espais interiors, sense que s'incrementin
considerablement les seves qualitats lumínica i ambiental.

6,00

Es resolen de manera positiva les comunicacions verticals amb dos nuclis centralitzats.

Es resolen de manera positiva les comunicacions verticals amb dos nuclis centralitzats.
3,50

FERROVIAL CONSTRUCCION - ALAINSA

6,25

Es consideren resoltes molt favorablement les circulacions generals de l'àmbit d'actuació,
sobretot les connexions internes del servei d'urgències endreçades al voltant dels patis i
millorades respecte de l'avantprojecte.

Resol de forma mot positiva els accessos exteriors, d'ambulàncies, de logística i per a
vianants, així com el de l'aparcament fins a l'hospital, amb un pati molt agradable i
funcional, que separa circulacions externes de les internes.

3
24,00

8,75

Resol els accessos exteriors, d'ambulàncies, de logística i per a vianants, així com el de
l'aparcament fins a l'hospital, amb un pati molt agradable i funcional que separa
circulacions externes d'internes.

Es consideren resoltes correctament les circulacions generals de l'àmbit d'actuació,
seguint l'esquema de l'avantprojecte.
Es resolen de manera correcta les connexions verticals, seguint l'esquema de
l'avantprojecte.
2,50

Resol de forma correcta els accessos exteriors, d'ambulàncies, de logística i per a
vianants, així com el de l'aparcament fins a l'hospital.

Es valora de forma molt favorable a nivell funcional, degut a l'esforç per reordenar les
peces més enllà de la proposta de l'avantprojecte.

Es valora de forma molt favorable a nivell funcional, degut a l'esforç per reordenar les
peces més enllà de la proposta de l'avantprojecte.

Es valora de forma correcta amb aspectes a millorar a nivell funcional. No proposa
millores significatives respecte de l'avantprojecte.

S'adapta als requeriments de l'avantprojecte, en nombre i dimensió de peces.
L'estructura proposada dona una polivalència funcional a la planta, que permet ordenar
les àrees i subàrees, segons les necessitats.
En planta primera està ben resolt, tant en fase I com en fase II, i es valora molt
positivament l'aprofitament de les UCI's polivalents de la fase I.
Les plantes d'hospitalització de fase II també estan ben resoltes.

S'adapta als requeriments de l'avantprojecte, en nombre i dimensió de peces.
En planta baixa, la proposta de tres crugies amb dos patis dona a l'espai la polivalència
per encabir qualsevol programa funcional hospitalari en bones condicions.

S'adapta als requeriments de l'avantprojecte, en nombre i dimensió de peces.

3,50

1,75

La proposta aporta representacions d'espais tipus (sala d'espera i box d'urgències) on
s'aprecia l'aposta per materials càlids i preocupació per l'amabilitat.

La planta baixa acceptaria la revisió de l'agrupació de nombre de boxes segons ratis
d'infermeria, i l'organització de boxes per especialitats de lleus a greus.
En planta primera, està ben resolta funcionalment tant a la fase I com a la proposta de
futur amb el bloc quirúrgic.
Les plantes d'hospitalització també estan ben resoltes.

Respecte de la proposta de futur, fase II, la distribució no està detallada i no es pot
valorar la proposta completa.
2,00

Es valora de forma molt favorable l'esforç per aconseguir llum natural a l'interior de les
urgències i de les UCI's, amb un pati més respecte de la proposta d'avantprojecte,
aconseguint un major nombre de boxes amb llum natural.

Es valora de forma excelꞏlent l'esforç per aconseguir llum natural a l'interior de les
urgències i a les UCI's, amb un pati més respecte de la proposta d'avantprojecte i una
secció que afavoreix el màxim d'espais amb ilꞏluminació natural, guanyant una façana i
relacionant els espais interiors amb el paisatge.
2,00

PMMT

Resol de forma molt favorable les circulacions generals de l'àmbit d'actuació, les
connexions internes del servei d'urgències i d'UCI. Aporta millores dels circuits
d'urgències que fan la proposta més flexible.

La planta baixa acceptaria la revisió de la relació dels boxes monitoritzats amb els de
l'edifici existent, l'agrupació del nombre de boxes segons ratis d'infermeria, i l'organització
de boxes per especialitats de lleus a greus. A la planta primera, la relació entre URPA's i
bloc quirúrgic podria ser més directa.
Es valora la qualitat ambiental dels espais (tractament d’espais interiors, ilꞏluminació
natural, materials, elements d’humanització, etc.).

FCC CONSTRUCCION, S.A. / AGEFRED, S.L

La proposta en el seu conjunt es considera favorable.
En relació amb la implantació i la integració, es considera positiu el tractament de la
façana interior de l'edifici actual i la connotació de pati interior en la connexió amb
l'aparcament i amb l'edifici existent. Es resol la relació entre el vial de logística i el parctalús mitjançant la disposició de jardineres flotants que delimiten l'accés a coberta, tot i
que dificulten la integració amb el parc i no acaben de ser explicades amb claredat. Es
troba a faltar la integració de l'accés a urgències en clau de ciutat, proposant un espai
públic amb major presència a carrer que es considera ben resolt, però que milloraria fent
una aposta més clara per configuració de la trama urbana.

La proposta, en el seu conjunt, es valora de manera favorable.
En relació a la integració amb l'entorn es valora positivament l'àmbit entre els edificis i la
seva transformació en un espai públic que aprofita l'itinerari de circulació de connexió amb
l'aparcament. Resol de manera positiva i sincera la seva implantació i la integració amb
l'entorn. Quant a la relació de l'actuació amb el turó, la proposta de desmunt sobre muret
de gabions genera un vial intern de logística a cel obert que determina el potencial
tractament paisatgístic (limitant el tipus de plantació i l'aprofitament per al gaudi) i delimita
la integració de la coberta verda sense generar problemes funcionals amb els
usuaris.Caldrà fer una aposta més clara per a la conformació d'espai públic a nivell de
carrer i en relació amb l'edificació existent, que es considera ben resolta.
6,00

4,00

2

33,00

8,00

4,00

COMSA
VITALLER

La proposta aporta representacions d'espais tipus de sala d'espera, on s'aprecia l'aposta
per materials càlids i preocupació per l'amabilitat.

3,00

Es valora de forma favorable.
La proposta segueix el patró de l'avantprojecte sense afegir millora respecte de la
ilꞏluminació natural dels espais.
1,50

La proposta aporta representacions d'espais tipus de sala d'espera i imatges de
referència on s'aprecia l'aposta per materials càlids, com la fusta, i preocupació per crear
una atmosfera convenient.

2,50

La proposta es considera molt favorable.

La proposta es considera favorable.

La proposta es considera correcta.

L'estructura és de formigó 100% industrialitzada. Es deixa prevista l'espera dels pilars de
futur a la coberta de forma ben detallada.
La façana modular també és industrialitzada i la segona pell és de xapa perforada
d'alumini, amb pocs passos constructius optimititzats.
A nivell d'interiors es planteja una mampara medicalitzada que permet accelerar treballs
en interiors i executar molta feina en taller.

L'estructura és prefabricada de formigó 100% (amb bigues tipus delta mix) i de geometria
clara.
Es proposa una façana amb molts passos constructius (5), que pot ralentitzar l'execució.
Ús d'envans prefabricats molt adient.
La proposta de banys que condiciona el seu disseny no és considera rellevant pel nombre
d'elements repetitius del projecte, pel que fa al guany en temps d'execució.

L'estructura és 100% metàlꞏlica i geomètricament regular, si bé amb força pilars.
Façana amb panell sandvitx sobre subestructura. Fa solució de façana amb tres variants i
amb força passos constructius malgrat la prefabricació dels diferents sistemes.
Pel que fa als interiors proposa prefabricació de divisòria, però amb sistema que planteja
dubtes per a espais que no siguin banys de petites dimensions, pel que fa a la seva
manipulació, transport i muntatge en obra.

1,50

1,75
Es valoren de forma favorable els sistemes i els processos constructius industrialitzats
proposats.
S'identifiquen els punts vitals per afavorir els terminis. La proposta combina la compra de
solucions preindustrialitzades i premuntatge en taller, conductes i canonades amb
connexions ràpides.
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1,50
Es valoren de forma molt favorable els sistemes i els processos constructius
industrialitzats proposats:
Capçals de llits suspesos, banys prefabricats, produccions preindustrialitzades i
premuntatge en taller.

Es valoren de forma favorable els sistemes i els processos constructius industrialitzats
proposats.
S'identifiquen els punts vitals per afavorir els terminis.
La proposta combina banys preindustrialitzats i connexions ràpides.
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CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
2.e Sistemes d'instalꞏlacions (fins a 6 punts)
Es valora el plantejament general de les instalꞏlacions, aportant solucions clares amb
esquemes dels diferents sistemes.

6,00

2
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6,00
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4,50

3
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3,75

S'ha valorat de forma excelꞏlent el plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions.

La valoració de la proposta és favorable.

La valoració de la proposta és correcta.

S'aporten solucions clares i concretes amb esquemes dels sistemes bàsics, i s'amplia
amb esquemes d'altres sistemes d'instalꞏlacions, de forma que la proposta té una
comprensió òptima. Es presenten la filosofia i els esquemes de principi de cada sistema i
es concreten les distribucions generals, d’acord amb els esquemes proposats.

S'ha valorat positivament el plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions. S'aporten
solucions clares i concretes amb esquemes dels sistemes bàsics, i s'amplia amb
esquemes d'altres sistemes d'instalꞏlacions, de forma que la proposta té una comprensió
òptima. Es presenten alguns detalls de distribució, d’acord amb els esquemes proposats.

La valoració de la proposta permet analitzar el plantejament, però requereix d'un esforç
per assolir la seva comprensió global. Si bé hi ha un esforç per grafiar tots els elements
importants de les instalꞏlacions a les plantes, es fa difícil comprendre l'esquema
globalment. Així mateix, tampoc es concreta l'abast que es planteja.

Es predimensionen les produccions i es planteja un bon emplaçament de les producions
de climatització, així com la implantació de màquines i de patis de distribució.

Les solucions esmentades no es detallen ni en la implantació en planta de patis ni es
predimensionen les produccions. D'altra banda, la producció de fred només inclou una
planta refredadora, tot i que la implantació és molt bona i està connectada a les unitats
existents.

No es concreta la proposta amb predimensionats de producció. Hi ha un esforç per grafiar
la implantació de les unitats més importants, però no es creu que la ubicació de plantes
refredadores en el mateix edifici sigui la més encertada. Tot i que es plateja una ubicació
alternativa, no s'acaba d'explicar a on quedaria el centre de transformació en aquesta
nova ubicació.

En general, es completen els requeriments del plec, realitzant un bon treball en profunditat
a tots els nivells. Per exemple: detecta l'alçada baixa de la planta baixa, dobla el
sanejament per un problema de cota, i arriba a proposar la instalꞏlacions d'una columna
seca per al futur creixement de les hospitalitzacions.

En general, és una proposta correcta, amb elements que s'haurien pogut definir amb
major grau. Per exemple, no es concreten els punts crítics ni les connexions amb
escomeses o amb l'edifici d'energia.

No es fa un esforç exhaustiu de detecció de punts crítics.

L'estudi ha permès detectar punts crítics i aporta solucions,. També es tenen en
consideració les xarxes afectades en les preexistències del terreny.

2.f Eficiència energètica (fins a 4 punts)
Es valora l'eficiència energètica: sistemes passius, sistemes eficients i coherents de
producció-demanda, produccions eficients, producció renovable, i coherència global
d'aquests sistemes.

2.g Edifici intelꞏligent (fins a 2 punts)
Es valora l'adequació i la justificció dels sistemes proposats, així com la seva idoneïtat i
eficiència en la gestió integrada de l'edifici.

3 PROPOSTA D'IMPLANTACIÓ I FASES D'EXECUCIÓ D'OBRA (fins a 2 punts)
Es valora la proposta d'implantació plenament adaptada a l'obra i a la filosofia de gestió
del projecte i de l'obra exposada en la memòria tècnica, així com l'anàlisi de l'impacte de
preexistències (usos existents, serveis afectats, protecció de pols, mesures de
minimització de sorolls, etc.).

4 GESTIÓ D'OBRA I GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ (fins a 10 punts)
4.a
Es valoren les propostes que plantegin un ordre d’execució clar i coherent amb els
sistemes proposats, i tenint en compte les afectacions i les preexistències.

4.b Justificació de la planificació proposada
Justificació de la metodologia de treball i la integració de sistemes BIM, last planer o
similar. Estudi de dependències, de restriccions i planificació pull a llarg termini.
Es valoren positivament aquelles propostes que incloguin un diagrama de precedències,
una planificació pull que sigui coherent amb l'obra a executar i denotin cert coneixement
de les dificultats de l'actuació, així com una bona explicació i justificació de l’ordre i del
ritme d’execució de l’obra.
La planificació a llarg haurà de ser coherent amb la proposta funcional, formal i
constructiva plantejada. S’haurà de justificar que les reunions per a l’elaboració de l’oferta
s’han realitzat com a equip integrat i s’han incorporat els principals proveïdors i
subministradors. Es valoren positivament les metodologies Lean design i Lean
construction, coherents amb tota la resta de la proposta.
Aportació d'una planificació del procés de disseny amb les etapes de conceptualització,
validació i enginyeria de detall, com a mínim, coherent amb tota la intervenció.
Es valora la planificació de la fase de posada en marxa i validació, de manera que es
justifiqui el test i la prova de les instalꞏlacions el màxim d’integrades en el procés
constructiu (filosofia “jidoka” o “built-in quality”).
S’ha de justificar el procés de compra i d'aprovisionament per als principals
subministraments i que sigui coherent amb tota la proposta.
Es valora la presentació d'una proposta de preindustrialització amb la descripció de les
solucions i de les iniciatives plantejades.
Es valora l’estudi pormenoritzat de planificació lligat al takt time dels elements repetitius
de l’obra amb estudi de detall de les activitats, seqüencia, coherent amb la planificació a
llarg i disseny.
Es valora un estudi de riscos de l’obra i amb plantejament de plans alternatius associats.
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2,00

2,00

10,00
4,00

3,00

3,50

3,50

2,50

La proposta es valora molt favorable.

La proposta es valora molt favorable.

La proposta es valora de forma correcta.

Es valoren les solucions de sistemes passius de façana eficient i coberta verda,
complementats amb sistemes actius d'alta eficiència, amb una coherència entre
producció i demanda.

Es valoren les solucions de sistemes passius de façana eficient i coberta verda,
complementats amb sistemes actius d'alta eficiència, amb una coherència entre producció
i demanda.

Es valoren les solucions de sistemes passius de façana eficient i coberta verda,
complementats amb sistemes actius d'alta eficiència, amb una coherència entre
producció i demanda.

Es proposen solucions genèriques d'energies renovables i l'assoliment de certificació
energètica complementària a la demanda del plec.

Es proposen solucions genèriques d'energies renovables i l'assoliment de certificació
energètica complementària a la demanda del plec.

Quant a les propostes d'energies renovables i de bombes de calor modulars d'alt
rendiment, no són les òptimes per un ús hospitalari.

2,00

2,00

1,50

Es valora excelꞏlentment la proposta.

Es valora excelꞏlentment la proposta.

Es valora favorablement la proposta.

Inclou la integració de totes les instalꞏlacions en un programa de control, s'integra el
DigitalTwin i el GMAO de l'edifici. A més, es fan propostes clares i definides de solucions
intelꞏligents que milloren les exigides al plec, tot amb una plataforma d'integració.

Inclou la integració de totes les instalꞏlacions en un programa de control, s'integra el
DigitalTwin i el GMAO de l'edifici, i es proposa una plataforma digital d'integració de tots
els senyals per relacionar amb els usuaris.

Inclou la integració de totes les instalꞏlacions en un programa de control, s'integra el
DigitalTwin i el GMAO de l'edifici, però es troben a faltar solucions concretes que facin
l'edifici intelꞏligent, integrades en una plataforma unitària.

2,00

1,50

1,75

Es valora de manera excelꞏlent la proposta d'anàlisi.

Proposta amb anàlisi favorable.

Proposta amb anàlisi molt favorable.

Es relacionen complertes i detallades mesures nosocomials, de minimització de pols, de
sorolls i d'específiques de gestió per reduir la interferència covid. Es proposa un ordre on
encaixen bé les preexistències i les adequacions prèvies, d'evolució de l'obra clara,
reforçat per un accés secundari per l'obra a través del camí del turó, que contempla
circuit d'entrada i de sortida a l'obra diferenciats.

Es relacionen mesures de minimització de pols i de sorolls, si bé no es descriuen les
específiques nosocomials. Les mesures covid s'esmenten, però amb poca concreció
operativa. Es proposa un ordre clar i bona anàlisi d'usos existents, de serveis afectats i
una organització que permetin optimitzar el desenvolupament de l'obra.

Es relacionen mesures de minimització de pols i de sorolls, si bé no se'n descriuen
d'específiques nosocomials i les mesures covid s'esmenten però amb poca concreció
operativa. Exposa un ordre clar proposant aspectes que permetin identificar elements de
risc en les preexistències i els serveis afectats, a la vegada que proposa un doble circuit
independent d'entrada i sortida a l'obra, que permet una ràpida execució, organització i
desenvolupament de l'obra.

9,00
4,00

8,00
3,50

7,50
4,00

La proposta es valora de manera excelꞏlent.

La proposta es valora de manera molt favorable.

La proposta es valora de manera excelꞏlent.

Es presenta un estudi detallat de les fases d'execució amb anàlisi pormenoritzada de les
afectacions a logística, a l'aparcament i a urgències.

Es presenta una descripció de les fases d'execució i de les afectacions.

Es presenta un estudi detallat de les fases d'execució amb anàlisi pormenoritzada de les
afectacions a logística, a l'aparcament i a urgències.

2,50

2,50

1,50

Es valora de manera molt favorable la justificació de la planificació proposada.

Es valora de manera molt favorable la justificació de la planificació proposada.

Es valora de manera correcta la justificació de la planificació proposada.

La proposta presenta una justificació i una integració clares del sistema BIM. Respecte de
LPS, ha integrat el sistema ja en fase de preparació d'oferta. Presenta el resultat de
sessions Pull amb tots els agents, inclòs els subcontractistes principals.
S'intueix l'estudi de les dependències així con una anàlisi de restriccions centrades
especialment en la fase d'implantació. Aporta l’anàlisi del procés de compra i
d'aprovisionament temporalitzat.

La proposta presenta una justificació i una integració clares del sistema BIM. Respecte de
LPS ha integrat el sistema ja en fase de preparació d'oferta. Presenta el resultat de
sessions Pull amb tots els agents, inclosos els subcontractistes principals.
S'intueix l'estudi de les dependències, així con una anàlisi de restriccions centrades
especialment en les fases de tramitacions amb companyies subministradores i en la
connexió amb l'edifici existent. Aporta l’anàlisi del procés de compra i d'aprovisionament
temporalitzat.

La proposta presenta una justificació i una integració clares del sistema BIM. La proposta
de LPS ha integrat el sistema ja en fase de preparació d'oferta. Presenta el resultat de
sessions Pull, però no indica la presència dels subcontractistes principals, amb un estudi
molt detallat en la fase de l’inici de l’obra.
S'intueix l'estudi de les dependències, però no s’observa l’anàlisi de restriccions. Aporta
l’anàlisi genèrica del procés de compra i d'aprovisionament.

La proposta presenta preindustrialització en fase d'estructura, façana, part de les
instalꞏlacions i capçals de llits. Identifica l'estructura, la façana i les sales representatives
com a elements repetitius, on s'ha estudiat el takt time.
Presenta de manera generalista la planificació de la posada en marxa o built in quality,
indicant el procés de validació de la qualitat i el registre dels resultats.

La proposta presenta preindustrialització en fase d'estructura, part de les instalꞏlacions i
panells dels capçals de llits. Identifica la façana i les instalꞏlacions de planta baixa com a
elements repetitius on s'ha estudiat el takt time.
No s’observa la planificació de la posada en marxa o built in quality.

La proposta aporta una bona planificació del procés de disseny. L'estudi de riscos i el
plantejament de plans alternatius és adequat.

La proposta aporta una bona planificació del procés de disseny. L'estudi de riscos i el
plantejament de plans alternatius és adequat.

5/15

La proposta presenta realitzar l’estructura amb preensamblatges a taller per accelerar el
muntatge a l'obra. També proposa part de la façana prefabricada de formigó. No identifica
elements repetitius per analitzar el takt time.
Es presenta una acció genèrica en la planificació de la posada en marxa o built in quality.
La proposta no aporta planificació del procés de disseny, ni estudi de riscos amb el
plantejament de plans alternatius.
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CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
4.c Sistema de gestió de la planificació d’obra
Es valoren aquelles propostes que presentin un sistema de seguiment de la planificació
de l'obra basat en metodologia Lean construction i Lean design que permeti una resposta
ràpida i adaptable a les modificacions sobrevingudes al llarg de l'obra.
Es valora l’estructura plantejada de reunions i el sistema de gestió, de manera que estigui
integrat i coordinat a tots els nivells de l’obra, especialment a nivell d’obra per a la
integració de subcontractistes i d'especialistes dels diferents oficis.
S’ha d’aportar la descripció genèrica del sistema plantejat.
Sistema de gestió de la planificació amb software de suport tipus "last planner" o similar,
lligada a la proposta de la planificació a llarg,
Es valoren els recursos dedicats al seguiment de la planificació, els sistemes de reunió
d’obra i de coordinació, segons s’exposa a la memòria tècnica.
Responsable de planificació per la UTE amb dos perfils diferenciats: edificació i
instalꞏlacions, que serà el responsable intern de la gestió del sistema de reunions i de la
coordinació de la planificació amb els diferents subcontractistes.
Responsable de la coordinació BIM (BIM Manager).
Es valoren les propostes que presentin un procés de gestió de calendari de fases de
definició, dels canvis en obra i en fase de disseny, de manera que s’afavoreix la
comunicació i la coordinació dels membres de l’equip.
TOTAL PUNTUACIÓ

3,00

COMSA
VITALLER

2

2,50

2,00
Es valora de manera molt favorable el sistema de gestió proposat per a planificació
d'obra.
La proposta defineix un seguiment Lean construction i Lean design adequat. Presenta una
estructura de reunions i un sistema de gestió apropiats indicant els diferents nivells de
decisió i la seva interrelació, però no s'observa la definició d’un entorn comú de dades
amb control de la informació. Proposta de gestió de la planificació last planner sense
especificar com es farà la connexió amb la programació a llarg.
La proposta d’indicadors del seguiment és àmplia i adequada per al correcte seguiment.
Defineix els recursos humans adients presentant un responsable de la gestió del last
planner, un de la programació de les tasques d’arquitectura, un de les tasques
d’instalꞏlacions i un de la coordinació del model BIM.

44,00

40,50
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2,00
Es valora de manera favorable el sistema de gestió proposat per a planificació d'obra.

Es valora de manera favorable el sistema de gestió proposat per a planificació d'obra.

La proposta defineix un seguiment Lean construction i Lean design adequat, presentant
una estructura de reunions i un sistema de gestió apropiats. No queden clars els diferents
nivells de decisió i la seva interrelació, i no s'observa la definició d’un entorn comú de
dades amb control de la informació. Proposta de gestió de la planificació last planner
sense especificar com es farà la connexió amb la programació a llarg.

La proposta defineix un seguiment Lean construction i Lean design adequat, presentant
una estructura de reunions i de sistema de gestió apropiats. No queden clars els diferents
nivells de decisió i la seva interrelació, i no s'observa la definició d’un entorn comú de
dades amb control de la informació. Proposta de gestió de la planificació last planner i de
la connexió setmanal amb la programació a llarg.

En la proposta d’indicadors del seguiment se'n troben a faltar d'importants per al correcte
seguiment. Defineix els recursos humans adients presentant un responsable de la gestió
del last planner, un de la programació de les tasques d’arquitectura, un de les tasques
d’instalꞏlacions i un de la coordinació del model BIM.

En la proposta d’indicadors del seguiment, se'n troben a faltar d'importants per al correcte
seguiment. Defineix els recursos humans adients per a la programació, sense indicar les
diferents responsabilitats, i un responsable de la coordinació del model BIM.
Fa una breu referència a un sistema de gestió de canvis de disseny amb l’equip, sense
indicació del flux d’aprovacions.

No s’observa una clara definició d’un sistema de gestió de canvis de disseny amb l’equip,
amb indicació del tipus de document a utilitzar, ni el flux d’aprovacions.

No s’observa una clara definició d’un sistema de gestió de canvis de disseny amb l’equip
amb indicació del tipus de document a utilitzar, ni el flux d’aprovacions.

50,00

FCC CONSTRUCCION, S.A. / AGEFRED, S.L
PMMT

33,25
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4
CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
2. VALORACIÓ DE LA PROPOSTA (fins a 38 punts)
38,00
2.a Proposta arquitectònica i d'integració en l'entorn, en relació amb l'edifici existent i
10,00
la ciutat. Qualitat arquitectònica (fins a 10 punts)
Es valora la implantació i la integració de l’edifici, la urbanització amb l'entorn i les
preexistències.
Es valoren els valors estètics i compositius de les façanes, de les cobertes, els materials i
el tractament arquitectònic de la proposta.

Es valora el plantejament arquitectònic dels espais interiors, tant assistencials com
públics, les circulacions, els patis interiors, etc.

2.b Proposta i adequació del programa funcional (fins a 10 punts)
Es valora la proposta d’esquema de circulacions generals (públiques, tècniques,
logístiques/manteniment i possible diferenciació Covid - no Covid), circulacions internes
entre àrees, i les connexions d’aquestes circulacions generals en relació amb les
circulacions generals de l'edifici existent. També es valora la posició dels accessos i dels
itineraris externs a l’edifici.

UTE ACCIONA-COPCISA-SURIS

5

PINEARQ

28,50

32,50

7,25

9,50

6,00

2,00

1,25

10,00

6,50

En relació als valors estètics, la proposta de façana en fase I es considera favorable.
Es planteja com un element de sòcol expectant, caracteritzat per una finestra horitzontal
entre panells de formigó, que pren major sentit quan es completa l'actuació en fase II. Es
valora la proposta de fase II on es consolida el volum edificat, afegint presència al conjunt
i mantenint el llenguatge i els materials de fase I, on prenen més protagonisme, en
especial la peça ceràmica. Es considera correcte l'esforç en el tractament de les cobertes
enjardinades, així com l'elecció de materials d'escala humana, com la gelosia ceràmica,
que contribueixen a l'amabilitat de l'edifici.

Es resolen de manera correcta els espais interiors, sense que s'incrementin
considerablement les seves qualitats lumínica i ambiental.

7,50

2,00

2,50

Resol de forma correcta els accessos exteriors, d'ambulàncies, de logística i per a
vianants, així com el de l'aparcament fins a l'hospital, amb un pati molt agradable i
funcional, que separa les circulacions externes de les internes.

8,25
Es considera resolta de manera molt favorable la implantació de la proposta i la integració
amb l'entorn.
Resol la integració amb l'entorn i la conformació de recorreguts a través de les cobertes
de l'edifici fins a connectar l'aparcament amb el vial públic i l'accés.
Pel que fa a la relació amb el turó, es valora molt positivament l'esforç per garantir l'ús de
les cobertes i la creació del recorregut exterior amb dos circuits (directe i paisatgístic).
També es considera molt positiva la contribució a l'espai públic de la ciutat amb la
conformació de dues places elevades i connectades des del parc.

En relació als valors estètics i compositius, la proposta es considera excelꞏlent.
La proposta de façana es considera extraordinàriament apropiada, elegant i amb un
marcat caràcter intemporal. L'ordre clàssic dels estrats s'aprofiten per integrar els
diferents usos i les prestacions requerides, controlant la incidència de la llum natural en
els espais, tot ennoblint el conjunt de la proposta i de l'hospital. La definició del volum en
segona fase reforça la proposta, mitjançant el mateix llenguatge que la peça de fase I.
Destaca l'adaptabilitat de la coberta amb el turó, on es podran definir i delimitar
funcionalment els accessos i el futur vial.

Es considera excelꞏlent la contribució arquitectònica de la proposta i l'assoliment d'espais
correctament ilꞏluminats, mitjançant la creació de tres patis que divideixen el volum
compacte en quatre crugies.

7,00

1,25

En relació als valors estètics i compositius, la proposta es considera molt favorable.
La sobrietat i l'elegància de la façana i la integració dels diferents elements tècnics i
funcionals en la seva composició, complementa perfectament l'espai d'accés proposat.
Caldrà treballar l'encaix funcional i formal de l'escala de comunicació directa que apareix
en façana. Es considera resolta de manera intelꞏligent la disposició en fase II, mantenint
l'alineació de façana, reduint la presència de la proposta a nivell de carrer i conservant el
caràcter de plaça urbana en cota superior. La proposta fa un bon ús i defineix
correctament les zones enjardinades de coberta.

Es considera correcta.
És una opció molt compacta en planta baixa, amb la manca de patis en aquest nivell, però
no tant en les plantes superiors, on s'incrementa la lluminositat dels espais.

7,50
Es resolen de manera favorable les circulacions generals i les connexions amb l'hospital,
amb una proposta que millora aspectes de l'avantprojecte.
La proposta queda ben connectada amb l'hospital existent i ben ordenada en distribució
horitzontal.

Es consideren resoltes molt favorablement les circulacions generals i les connexions amb
l'hospital.

3,50

UTE CALAF-SEROM-CIMELSA
SANABRIA & PLANAS GALLEGO ARQUITECTOS, SLP

31,00

9,00
Es consideren correctes les circulacions generals de l'àmbit d'actuació.
Segueix l'esquema de l'avantprojecte amb alguns ajustos: elimina passadís perimetral
d'urgències en planta baixa, que resta flexibilitat.
En la fase futura resol favorablement els recorreguts i les circulacions del bloc quirúrgic
respecte de les UCI's, afegint un pont de connexió per sobre del pati.

4,00

6

Es considera molt favorable la implantació de la proposta i la integració amb l'entorn.
Es resol la transició entre l'aparcament i l'accés principal, transformant un recorregut
funcional en un espai públic de marcat caràcter mediterrani i d'extraordinària qualitat. La
proposta s'adapta perfectament amb la volumetria del seu entorn. Es considera resolta de
manera molt favorable l'adaptació amb el turó, integrant-se totalment amb la coberta de
l'edifici. La proposta permet incorporar els elements necessaris que afavoreixin la
segregació d'usos i la delimitació de l'accés a coberta. La forta proposta de creació
d'espai públic, conformant una plaça d'accés que permet segregar clarament la logística
de visitants, es considera molt positiva.

Es considera favorable la implantació de la proposta i la integració amb l'entorn, seguint
l'esquema de l'avantprojecte.
La proposta resol favorablement i de manera efectiva la seva implantació i la transició
entre l'aparcament i l'accés sense potenciar els espais recorreguts. Es resol mitjançant
l'enjardinament de coberta la relació de l'actuació amb el turó. La proposta de continuïtat
turó-coberta es limita a la fase I, desvinculant l'edifici de la zona verda en situació futura.
L'espai públic proposat es mostra respectuós amb les preexistències ,sense definir cap
aportació d'especial incidència per a la ciutat.

8,00

UTE ACSA-SOGESA-BOSCH PASCUAL
Sulkin Marchissio SCP - LLONGUERAS CLOTET ARQUITECTES SLP

L'estructura de circulacions general és clara i permet l'organització de les àrees i la seva
relació amb l'hospital existent.
Es resolen de manera molt positiva les connexions verticals segons la disposició de dos
únics nuclis, afegint altres ascensors per a per logística, i per al bloc quirúrgic.

3,00

Es resolen de manera positiva les connexions verticals, segons la disposició de dos únics
nuclis.
Resol de forma positiva els accessos exteriors, d'ambulàncies, de logística i per a
vianants, així com el de l'aparcament fins a l'hospital.

En planta baixa, l'ajust de posició d'una de les circulacions internes encara optimitzaria
més l'organització interna de les àrees.
Resol de forma molt positiva els accessos exteriors, d'ambulàncies, de logística i per a
vianants, així com el de l'aparcament fins a l'hospital.

Es valora la funcionalitat i l'organització interna de les àrees i les sub-àrees, el compliment
del nombre i de les dimensions dels espais del programa funcional i de les superfícies de
les àrees.

Es valora de forma correcta a nivell funcional. Segueix la distribució de l'avantprojecte
quant a l'ordenació d'àrees i subàrees, sense millores significatives.
S'adapta als requeriments de l'avantprojecte, en nombre i dimensió de peces.

4,00

2,50

La proposta de distribució de fase II es valora positivament, plantejant una futura connexió
en l'àmbit del pati que millora funcionalment la proposta i les relacions entre les àrees
futures.

Es valora de forma molt favorable la funcionalitat i l'organització interna de les àrees i de
les subàrees.
Es valora positivament l'esforç per evolucionar la proposta de partida, doncs s'adapta als
requeriments de l'avantprojecte en nombre i dimensió de peces.

Es valora de forma molt favorable el programa funcional, i positivament l'esforç per
reordenar les peces anant més enllà de la proposta inicial de l'avantprojecte.
S'adapta als requeriments de l'avantprojecte en nombre i dimensió de peces.
En planta baixa, la proposta de quatre crugies amb tres patis, dona a l'espai la
polivalència demandada per encabir qualsevol programa funcional hospitalari.
La planta primera està ben resolta funcionalment, tant a la fase I com a la proposta de
futur, fase II. Les plantes d'hospitalització també estan ben resoltes.
3,50

3,50
La proposta permet millorar en planta baixa la relació i l'agrupació del nombre de boxes
segons ratis d'infermeria, i l'organització de boxes per especialitats de lleus a greus. En
planta primera, la disposició d'una connexió entre barres farà encara més versàtil la
proposta.

Es valora la qualitat ambiental dels espais (tractament d’espais interiors, ilꞏluminació
natural, materials, elements d’humanització, etc.).

2.c Sistemes i processos constructius d'arquitectura (fins a 4 punts)
Es valora el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en els elements
clau per al compliment de terminis: estructura, envolupants, divisòries i acabats interiors.

2,00

1,50

4,00

3,50

Respecte dels espais interiors, es valora positivament l'habitació tipus, amb una aposta
per emfatitzar les dimensions de finestres que permetran gaudir de les vistes. Es
consideren correctes els materials proposats, complint prescripcions tècniques. S'aporten
presentacions d'espais tipus d'espera i d'habitació.

2,00

2,00

La proposta mostra representacions dels espais interiors singulars, com la sala d'espera.
Els materials i la qualitat ambiental proposats contribueixen a una arquitectura amable,
calmada i contemporània.

4,00

1,75

7/15

1,00

La planta baixa queda molt compacta i densa. Perd un pati respecte de l'avantprojecte,
font de llum natural, i tot i fer l'esforç de deixar unes claraboies a sobre de la circulació
interna del servei, la majoria dels espais no gaudeixen de llum natural.
El pati entre l'edifici existent i el nou es considera de dimensions ajustades.

3,50

2,00
Es valoren de forma molt favorable els sistemes i els processos constructius
industrialitzats proposats:
Banys prefabricats, produccions preindustrialitzades, connexions ràpides i premuntatge en
taller.

En general es considera correcta amb punts a millorar.

La proposta es valora de manera excelꞏlent amb un acurat i detallat treball en els diversos
sistemes:
Estructura molt regular 100% metàlꞏlica, amb prefabricació de pilars i amb pocs elements
verticals que interfereixin espais interiors.
Façana amb panell sandvitx sobre subestructura de ràpida execució, i solució de façana
única que permet diversos tipus de tractament de les obertures, segons orientació,
intimitat, etc.
Detalla el sistema de construcció del mur extern.
Proposa sistema d'envans prefabricats que permet una acceleració de l'obra al portar
moltes de les tasques a taller extern.

La proposta es considera molt favorable.
L'estructura és prefabricada de formigó 100% (amb bigues tipus delta mix), amb
geometria clar a i regular i pilars ben disposats.
Façana de formigó de ràpida execució i amb acabats diversos.
Ús d'envans prefabricats molt adient.
La proposta de banys que condiciona el seu disseny no és considera relevant pel nombre
d'elements repetitius del projecte, pel que fa al guany en temps d'execució.

2.d Sistemes i processos d'instalꞏlacions (fins a 2 punts)
Es valora el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en els elements
clau per al compliment de terminis en les instalꞏlacions, proposant sistemes de
premuntatge en taller del màxim d’elements possibles (tipologia plug&play).

Les habitacions de metges se situen sens dubte de manera privilegiada, amb ventilació i
llum naturals.

Es valora de forma excelꞏlent l'esforç per aconseguir llum natural a l'interior de les
urgències, i a les UCI's, amb dos patis més respecte de la proposta d'avantprojecte i
incrementant considerablement el perímetre de façana i el nombre d'espais amb
ilꞏluminació natural.

Es valora de forma favorable.
La proposta segueix el patró de l'avantprojecte respecte de la ilꞏluminació natural dels
espais de planta baixa. Així mateix, incorpora lluernaris que milloren la ilꞏluminació de les
UCI's polivalents.

En planta primera, el plantejament de l'UCI estructural es considera molt ben resolta a
nivell funcional, si bé caldrà considerar la posició de les UCI's polivalents, de cara al futur
per a connectar millor amb el bloc quirúrgic.

La proposta es considera molt favorable.
Estructura 100% formigó i amb geometria clara.
Façanes de formigó prefabricat, mateix fabricant que l'estructura i amb acabat exterior
metàlꞏlic.
Detalla un sistema interessant per al mur de contenció extern.
Proposa un sistema específic de disseny de divisòries i acabats interiors per afavorir una
ràpida execució en obra .

1,75
Es valoren de forma excelꞏlent els sistemes i els processos constructius industrialitzats
proposats.

Es valoren de forma molt favorable els sistemes i els processos constructius
industrialitzats proposats.

S'identifiquen els punts vitals per afavorir els terminis.
És molt destacable, per la seva idoneïtat, la realització de prototips d'espais amb envans
preindustrialitzats, prefabricació de conductes, canonades a taller i produccions amb
premuntatge en taller.

S'identifiquen els punts vitals per afavorir els terminis.
La proposta combina produccions preindustrialitzades, premuntatge en taller, unitats de
tractament d'aire cablejades i amb control de fàbrica, conductes i canonades amb
connexions ràpides i preaïllades.
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CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
2.e Sistemes d'instalꞏlacions (fins a 6 punts)
Es valora el plantejament general de les instalꞏlacions, aportant solucions clares amb
esquemes dels diferents sistemes.

6,00

UTE ACCIONA-COPCISA-SURIS

5

PINEARQ

4,50

UTE ACSA-SOGESA-BOSCH PASCUAL
Sulkin Marchissio SCP - LLONGUERAS CLOTET ARQUITECTES SLP

3,00

6

UTE CALAF-SEROM-CIMELSA
SANABRIA & PLANAS GALLEGO ARQUITECTOS, SLP

5,25

La valoració del la proposta és favorable.

La proposta s'ha valorat correcte amb alguns aspectes a millorar.

La valoració del la proposta és molt favorable.

S'ha valorat positivament el plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions. S'aporten
solucions clares i concretes amb esquemes dels sistemes bàsics i s'amplia amb
esquemes d'altres sistemes, de forma que la proposta té una comprensió òptima. Es
concreten els esquemes de principi de cada sistema i les distribucions generals, d’acord
amb els esquemes proposats, amb un esforç destacable en el traçat i en la ubicació de
les instalꞏlacions.

El plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions tot i ser l'exigible en els esquemes
bàsics demanats, no arriba a concretar-ne prou el detall, sense presentar alternatives al
plec. En general, es troben a faltar estudis més definits que permetin analitzar i valorar la
proposta amb més profunditat.

S'ha valorat molt positivament el plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions.
S'aporten solucions clares i concretes amb esquemes dels sistemes bàsics i s'amplia amb
esquemes d'altres sistemes, de forma que la proposta té una comprensió òptima. Es
presenten la filosofia i els esquemes de principi de cada sistema i es concreten les
distribucions generals, d’acord amb els proposats. Es presenten també les estimacions de
potència.

No es predimensionen potències, sense aprofundir en distribucions, ubicacions,
predimensionaments, anàlisi de preexistències i punts crítics.

Es valora positivament la proposta de millora en la distribució. Permet la distribució
d'energia que, en global, va més enllà dels requeriments de partida previstos al plec,
aportant una major flexibilitat a tota la xarxa elèctrica. També es valora de manera positiva
l'esforç per optimitzar les produccions: es planteja que les dues refredadores estan
associades a la producció existent, unificant la producció de fred de tot el complex
hospitalari i que, per tant, guanyarà en eficiència i flexibilitat en la seva gestió.

En general, és una proposta correcta amb elements que s'haurien pogut definir amb
major grau. Per exemple, no es concreten els punts crítics i les connexions amb
escomeses, o un major detall de l'impacte amb les preexistències.

No es fa un esforç exhaustiu de detecció de punts crítics.

2.f Eficiència energètica (fins a 4 punts)
Es valora l'eficiència energètica: sistemes passius, sistemes eficients i coherents de
producció-demanda, produccions eficients, producció renovable, i coherència global
d'aquests sistemes.

2.g Edifici intelꞏligent (fins a 2 punts)
Es valora l'adequació i la justificció dels sistemes proposats, així com la seva idoneïtat i
eficiència en la gestió integrada de l'edifici.

3 PROPOSTA D'IMPLANTACIÓ I FASES D'EXECUCIÓ D'OBRA (fins a 2 punts)
Es valora la proposta d'implantació plenament adaptada a l'obra i a la filosofia de gestió
del projecte i de l'obra exposada en la memòria tècnica, així com l'anàlisi de l'impacte de
preexistències (usos existents, serveis afectats, protecció de pols, mesures de
minimització de sorolls, etc.).

4 GESTIÓ D'OBRA I GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ (fins a 10 punts)
4.a
Es valoren les propostes que plantegin un ordre d’execució clar i coherent amb els
sistemes proposats, i tenint en compte les afectacions i les preexistències.

4.b Justificació de la planificació proposada
Justificació de la metodologia de treball i la integració de sistemes BIM, last planer o
similar. Estudi de dependències, de restriccions i planificació pull a llarg termini.
Es valoren positivament aquelles propostes que incloguin un diagrama de precedències,
una planificació pull que sigui coherent amb l'obra a executar i denotin cert coneixement
de les dificultats de l'actuació, així com una bona explicació i justificació de l’ordre i del
ritme d’execució de l’obra.
La planificació a llarg haurà de ser coherent amb la proposta funcional, formal i
constructiva plantejada. S’haurà de justificar que les reunions per a l’elaboració de l’oferta
s’han realitzat com a equip integrat i s’han incorporat els principals proveïdors i
subministradors. Es valoren positivament les metodologies Lean design i Lean
construction, coherents amb tota la resta de la proposta.
Aportació d'una planificació del procés de disseny amb les etapes de conceptualització,
validació i enginyeria de detall, com a mínim, coherent amb tota la intervenció.
Es valora la planificació de la fase de posada en marxa i validació, de manera que es
justifiqui el test i la prova de les instalꞏlacions el màxim d’integrades en el procés
constructiu (filosofia “jidoka” o “built-in quality”).
S’ha de justificar el procés de compra i d'aprovisionament per als principals
subministraments i que sigui coherent amb tota la proposta.
Es valora la presentació d'una proposta de preindustrialització amb la descripció de les
solucions i de les iniciatives plantejades.
Es valora l’estudi pormenoritzat de planificació lligat al takt time dels elements repetitius
de l’obra amb estudi de detall de les activitats, seqüencia, coherent amb la planificació a
llarg i disseny.
Es valora un estudi de riscos de l’obra i amb plantejament de plans alternatius associats.

4,00

2,00

2,00

10,00
4,00

3,00

3,50

3,50

3,50

La proposta es valora molt favorable.

La proposta es valora molt favorable.

La proposta es valora molt favorable.

Es valoren les solucions de sistemes passius de façana eficient i coberta verda,
complementats amb sistemes actius d'alta eficiència, amb una coherència entre
producció i demanda.

Es valoren les solucions de sistemes passius de façana eficient i coberta verda,
complementats amb sistemes actius d'alta eficiència, amb una coherència entre
producció i demanda.

Es valoren molt favorables les solucions de sistemes passius de façana eficient i coberta
verda, complementats amb sistemes actius d'alta eficiència, amb una coherència entre
producció i demanda.

Es proposen solucions genèriques d'energies renovables i l'assoliment de certificació
energètica complementària a la demanda del plec.

Es proposen solucions òptimes d'energies renovables, complimentant plecs amb un
dipòsit de recollida de pluvials per a reg, així com un estudi complementari a la certificació
energètica tipus score card.

Es proposen solucions òptimes d'energies renovables amb increment de plaques
fotovoltaiques, així com un dipòsit de recollida de pluvials per a reg.

1,50

1,50

1,25

Es valora favorablement la proposta.

Es valora favorablement la proposta.

Es valora correctament la proposta.

Inclou la integració de totes les instalꞏlacions en un programa de control, s'integra el
DigitalTwin i el GMAO de l'edifici, però es troben a faltar solucions concretes que facin
l'edifici intelꞏligent, integrades en una plataforma unitària.

Inclou la integració de totes les instalꞏlacions en un programa de control, s'integra el
DigitalTwin i el GMAO de l'edifici. però es troben a faltar solucions concretes que facin
l'edifici intelꞏligent, integrades en una plataforma unitària.

Inclou la integració de totes les instalꞏlacions en un programa de control, BMS i el GMAO
de l'edifici, però s'hi troben a faltar solucions concretes que facin l'edifici intelꞏligent,
integrades en una plataforma unitària.

1,00

2,00

1,75

Proposta amb anàlisi correcta, però amb aspectes a millorar.

Proposta amb anàlisi excelꞏlent.

Proposta amb anàlisi molt favorable.

No es relacionen ni es concreten mesures de minimització de pols, de sorolls, ni
nosocomials, i les covid s'esmenten però amb poca concreció operativa. S'analitzen les
servituds i les preexistències, si bé no es proposen millores de circuits. Es concentren tots
els accessos en un sol punt, i alguns àmbits molt atapeïts, per dur a terme les obres en
compatibilitat amb l'activitat i amb els serveis afectats.

Es relacionen mesures de minimització de pols i de sorolls, i se'n descriuen d'específiques
nosocomials. Es proposa un ordre d'execució clar i fa anàlisi acurada d'afectacions de
serveis existents, que poden influir en el desenvolupament i en la velocitat d'execució de
l'obra, així com una implantació d'obra i de doble circuit d'accés ben detallats.

Es proposa seguiment específic i continuat de les interferències de les obres a l'activitat,
amb compromís de detectar punts crítics i minimitzar afectacions. Proposa un ordre
d'execució clar i fa anàlisi molt acurada d'afectacions de serveis existents, que poden
influir en el desenvolupament i en la velocitat d'execució de l'obra. Proposa un circuit
específic per a camions d'obra i un muntacàrregues específic per a subministrament de
logística, així com un accés específic d'obra diferenciat que són els principals elements
que denoten un bon estudi i un bon coneixement dels riscos que planteja l'execució.

7,00
2,00

8,50
4,00

7,50
4,00

La proposta es valora de manera correcta, amb punts a millorar.

La proposta es valora de manera excelꞏlent.

La proposta es valora de manera excelꞏlent.

La descripció de la programació és esquemàtica, detectant-se poca anàlisi de les
afectacions i de les preexistències.

Es presenta un estudi detallat de les fases d'execució amb anàlisi pormenoritzada de les
afectacions a logística, a l'aparcament i a urgències.

Es presenta un estudi detallat de les fases d'execució amb anàlisi pormenoritzada de les
afectacions a logística, a l'aparcament i a urgències.

2,50

2,50

2,00

Es valora de manera molt favorable la justificació de la planificació proposada.

Es valora de manera molt favorable la justificació de la planificació proposada.

Es valora de manera favorable la justificació de la planificació proposada.

La proposta presenta una justificació i una integració clares del sistema BIM a través del
que s'anomena Quiosc BIM. Respecte de LPS, ha integrat el sistema ja en fase de
preparació d'oferta. Presenta el resultat de sessions Pull amb tots els agents, inclosos els
subcontractistes principals.
S'intueix l'estudi de les dependències. L’anàlisi de restriccions no es presenta en la
proposta. Aporta l’anàlisi del procés de compra i d'aprovisionament temporalitzat.

La proposta presenta una justificació i una integració clares del sistema BIM, incorporant
propostes de realitat virtual i augmentada. Preveu la connexió de la programació de l’obra
i el model. Respecte de LPS ha integrat el sistema ja en fase de preparació d'oferta.
Presenta el resultat de sessions Pull amb tots els agents, inclosos els subcontractistes
principals. No s'intueix l'estudi de les dependències. No presenta una anàlisi de
restriccions, però sí una revisió del camí crític. Aporta l’anàlisi del procés de compra i
d'aprovisionament temporalitzat.

La proposta presenta una justificació i una integració clares del sistema BIM. Preveu la
connexió de la programació de l’obra i el model. Respecte de LPS ha integrat el sistema ja
en fase de preparació d'oferta. Presenta el resultat de sessions Pull amb tots els agents
sense indicar la presència dels subcontractistes principals. No s'intueix l'estudi de les
dependències. Presenta una anàlisi de restriccions satisfactòria. Aporta l’anàlisi del procés
de compra i d'aprovisionament temporalitzat.

La proposta no presenta preindustrialització. Com a elements repetitius defineix l’obra en
sis parts. Presenta la programació d’una d’aquestes parts, indicant que les altres cinc son
repetitives amb inici escalonat. No s’identifica una anàlisi temporal per ajustar el takt time.
Presenta de manera generalista la planificació de la posada en marxa o built in quality,
indicant la possibilitat de realitzar controls d’algunes instalꞏlacions juntament amb
manteniment de l’hospital.
La proposta integra el procés de disseny en la programació, però no defineix estudi de
riscos i plans alternatius

8/15

La proposta no presenta preindustrialització. Identifica sales representatives com a
elements repetitius on s'ha estudiat el takt time. Presenta en la planificació a llarg proves
en arquitectura i en instalꞏlacions, definint les tasques principals de comisioning dins la
proposta de built in quality.
La proposta aporta una bona planificació del procés de disseny. L'estudi de riscos i el
plantejament de plans alternatius són correctes.

La proposta presenta un nombre significatiu d'elements prefabricats/preparats. Identifica
plantes i seccions dins de cadascuna com a elements repetitius, on s'ha estudiat el takt
time. Presenta la prefabricació/preparació com a proposta de built in quality, però no les
proves a realitzar de les instalꞏlacions.
La proposta aporta una bona planificació del procés de disseny. L'estudi de riscos i el
plantejament de plans alternatius són correctes.
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4
CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
4.c Sistema de gestió de la planificació d’obra
Es valoren aquelles propostes que presentin un sistema de seguiment de la planificació
de l'obra basat en metodologia Lean construction i Lean design que permeti una resposta
ràpida i adaptable a les modificacions sobrevingudes al llarg de l'obra.
Es valora l’estructura plantejada de reunions i el sistema de gestió, de manera que estigui
integrat i coordinat a tots els nivells de l’obra, especialment a nivell d’obra per a la
integració de subcontractistes i d'especialistes dels diferents oficis.
S’ha d’aportar la descripció genèrica del sistema plantejat.
Sistema de gestió de la planificació amb software de suport tipus "last planner" o similar,
lligada a la proposta de la planificació a llarg,
Es valoren els recursos dedicats al seguiment de la planificació, els sistemes de reunió
d’obra i de coordinació, segons s’exposa a la memòria tècnica.
Responsable de planificació per la UTE amb dos perfils diferenciats: edificació i
instalꞏlacions, que serà el responsable intern de la gestió del sistema de reunions i de la
coordinació de la planificació amb els diferents subcontractistes.
Responsable de la coordinació BIM (BIM Manager).
Es valoren les propostes que presentin un procés de gestió de calendari de fases de
definició, dels canvis en obra i en fase de disseny, de manera que s’afavoreix la
comunicació i la coordinació dels membres de l’equip.
TOTAL PUNTUACIÓ

3,00

UTE ACCIONA-COPCISA-SURIS
PINEARQ

5

2,50

UTE ACSA-SOGESA-BOSCH PASCUAL
Sulkin Marchissio SCP - LLONGUERAS CLOTET ARQUITECTES SLP

2,00
Es valora de manera molt favorable el sistema de gestió proposat per a planificació
d'obra.
La proposta defineix un seguiment Lean construction i Lean design adequat. Pesenta una
estructura de reunions i de sistema de gestió apropiats, indicant els diferents nivells de
decisió i la seva interrelació, així com un entorn comú de dades amb control de la
informació. Proposta de gestió de la planificació last planner i de la connexió automàtica
amb la programació a llarg.
No s'observa una proposta d’indicadors del seguiment. Defineix els recursos humans
adients presentant un responsable de la gestió del last planner, un de la programació de
les tasques d’arquitectura, un de les tasques d’instalꞏlacions i un de la coordinació del
model BIM.

6
1,50

Es valora de manera favorable el sistema de gestió proposat per a planificació d'obra.

Es valora de manera correcta el sistema de gestió proposat per a planificació d'obra.

La proposta defineix un seguiment Lean construction i Lean design adequat. Presenta una
estructura de reunions i un sistema de gestió coherents, indicant els diferents nivells de
decisió i la seva interrelació, però es troba a faltar un entorn comú de dades amb control
de la informació. Proposta de gestió de la planificació last planner i de la connexió amb la
programació a llarg.

La proposta defineix un seguiment Lean construction i Lean design, presentant una
estructura de reunions i un sistema de gestió clars, amb indicació dels diferents nivells de
decisió i la seva interrelació, però sense especificar la periodicitat. No s'observa la
definició d’un entorn comú de dades amb control de la informació. Proposta de gestió de la
planificació last planner i la connexió amb la programació a llarg.

No s'observa una proposta d’indicadors del seguiment. No defineix els recursos humans
per a la planificació last planner ni la programació de les tasques d’arquitectura i
d'instalꞏlacions, però sí especifica un responsable de la coordinació del model BIM.

La proposta d’indicadors del seguiment és poc precisa per al correcte seguiment. Defineix
els recursos humans presentant un responsable de la gestió del last planner, la figura de
responsable (project manager) i la figura de suport, i un responsable de la coordinació del
model BIM.

No defineix un sistema de gestió de canvis de disseny amb l’equip, amb indicació del tipus
de document a utilitzar i el flux d’aprovacions.

No defineix un sistema de gestió de canvis de disseny amb l’equip amb indicació del tipus
de document a utilitzar i el flux d’aprovacions.

Defineix un sistema de gestió de canvis de disseny clara i coordinada amb l’equip, amb
indicació del flux d’aprovacions, sense esmentar el tipus de document.

50,00

36,50

43,00

9/15

UTE CALAF-SEROM-CIMELSA
SANABRIA & PLANAS GALLEGO ARQUITECTOS, SLP

40,25
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7
CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
2. VALORACIÓ DE LA PROPOSTA (fins a 38 punts)
38,00
2.a Proposta arquitectònica i d'integració en l'entorn, en relació amb l'edifici existent i
10,00
la ciutat. Qualitat arquitectònica (fins a 10 punts)
Es valora la implantació i la integració de l’edifici, la urbanització amb l'entorn i les
preexistències.
Es valoren els valors estètics i compositius de les façanes, de les cobertes, els materials i
el tractament arquitectònic de la proposta.

Es valora el plantejament arquitectònic dels espais interiors, tant assistencials com
públics, les circulacions, els patis interiors, etc.

2.b Proposta i adequació del programa funcional (fins a 10 punts)
Es valora la proposta d’esquema de circulacions generals (públiques, tècniques,
logístiques/manteniment i possible diferenciació Covid - no Covid), circulacions internes
entre àrees, i les connexions d’aquestes circulacions generals en relació amb les
circulacions generals de l'edifici existent. També es valora la posició dels accessos i dels
itineraris externs a l’edifici.

UTE COPISA-CLIMAVA

8

Estudi PSP aquitectura

27,50

27,00

6,50

8,25

5,00

2,00

1,50

10,00

9,25

En relació als valors estètics i compositius, es considera correcta la formalització del
volum d'urgències i la seva conciliació amb la proposta de fase II, però amb un excés de
tebiesa, i la definició queda marcada per una manca de representativitat. En aquest sentit,
la materialització dels tancaments de fase I resten personalitat a la proposta en aquesta
primera etapa, sense que el volum resultant en fase II adquireixi prou presència i
representativitat, que no acaba d'integrar-se en el conjunt hospitalari.

Es planteja de manera favorable la creació de dos patis transversals ben connectats, que
incrementen la lluminositat dels espais i la qualitat interior de la proposta. En aquest
sentit, la proposta no treu el màxim rendiment al talús generat amb el turó.

7,00

1,25

3,50

Es resolen de manera molt positiva les connexions verticals segons la disposició de tres
nuclis.

6,50
Es considera resolta de manera correcta la implantació de la proposta i la integració amb
l'entorn, caracteritzant-se per la seva empremta formalment clara.
Es considera que la relació amb el turó existent es resol de manera immediata, proposant
directament un talús que s'adapta a l'edifici i un pas logístic a cel obert tractat amb
vegetació. Caldria revisar la integració general amb el turó, doncs resulta una proposta
que fa participar poc la relació amb ell, i condiciona el seu tractament. La relació amb
l'entorn més urbà i proper es considera resolta de manera correcta, així com l'espai públic
porxat que enllaça amb els accessos. L'itinerari per resoldre la connexió des de
l'aparcament i l'entrada principal d'urgències es resol correctament, però sense fer
participar les cobertes com a espai públic en aquest recorregut.

En relació als valors estètics, es considera molt favorable.
La realització d'un embolcall de lames de grans dimensions, que com una cinta, segueix
les diferents reculades del volum d'urgències i ajuda a integrar els diferents sortints de la
volumetria. Les dimensions i la materialitat d'aquests elements permetran variants en un
estudi més detallat. La fase II es resol de manera molt positiva amb un llenguatge diferent
que emfatitza la voluntat de sòcol del volum d'urgències i, mitjançant un sistema de
gelosia, permet encaixar els diferents programes i adaptar-se a les situacions interiors. Es
considera correcte l'esforç per resoldre l'enjardinament de les cobertes en fase I.

La proposta es considera correcta.
Segueix l'esquema de pati central de l'avantprojecte, amb poques millores significatives.

5,00

1,50

4,00

4,00

Resol de forma positiva els accessos exteriors, d'ambulàncies, de logística i per a
vianants, així com el de l'aparcament fins a l'hospital.

Millora l'esquema de partida respecte de l'avantprojecte amb un esquema clar, sobretot
les connexions internes del servei d'urgències endreçades al voltant dels patis.

3,50

2,00

1,75

Es valora de forma excelꞏlent, a nivell funcional, i es valora positivament l'esforç per
reordenar les peces més enllà de la proposta de l'avantprojecte.

Es valora de forma correcta a nivell funcional, doncs manté pràcticament la mateixa
distribució que l'avantprojecte quant a l'ordenació d'àrees i de subàrees.

S'adapta als requeriments de l'avantprojecte, en nombre i dimensió de peces.
En planta baixa, la proposta de tres crugies amb dos patis dona a l'espai la polivalència
per encabir qualsevol programa funcional hospitalari.
En planta primera, està ben resolt funcionalment tant a la fase I com a la proposta de
futur, fase II.

S'adapta als requeriments de l'avantprojecte, en nombre i dimensió de peces.
En planta primera es planteja en fase II una connexió que millora funcionalment la relació
del futur bloc quirúrgic amb URPA's, però que no es defineix d'entrada en fase I.

Es valora de forma molt favorable a nivell funcional, i positivament l'esforç per reordenar
les peces més enllà de la proposta de l'avantprojecte.
S'adapta als requeriments de l'avantprojecte, en nombre i dimensió de peces.

3,50

2,50

2.d Sistemes i processos d'instalꞏlacions (fins a 2 punts)
Es valora el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en els elements
clau per al compliment de terminis en les instalꞏlacions, proposant sistemes de
premuntatge en taller del màxim d’elements possibles (tipologia plug&play).

4,00

Es valora de forma molt favorable.

Es valora de forma favorable.

S'ha fet un esforç per aconseguir llum natural a l'interior de les urgències i de les UCI's,
amb un pati més respecte de la proposta d'avantprojecte, aconseguint un gran nombre de
boxes amb llum natural i guanyant molt perímetre de façana.

Respecte de la ilꞏluminació natural dels espais, la proposta segueix el patró de
l'avantprojecte sense afegir millores significatives.

2,00

2,00

En planta baixa, la proposta de tres crugies amb dos patis dona a l'espai la polivalència
per encabir qualsevol programa funcional hospitalari.
En planta primera, està ben resolt funcionalment tant a la fase I com a la proposta de
futur, fase II.
Les plantes d'hospitalització també estan ben resoltes.

1,50

La proposta mostra representacions dels espais interiors singulars, com la sala d'espera, i
els materials previstos contribueixen a una arquitectura contemporània.
2.c Sistemes i processos constructius d'arquitectura (fins a 4 punts)
Es valora el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en els elements
clau per al compliment de terminis: estructura, envolupants, divisòries i acabats interiors.

Es resolen les connexions verticals clarament integrades en el seus respectius circuits. La
proposta permet revisar la connexió exterior amb l'aparcament, mitjançant passera lineal i
ascensor.
Resol els accessos exteriors, d'ambulàncies, de logística i per a vianants, així com el de
l'aparcament fins a l'hospital.

Es valora positivament la connexió entre barres i les possibilitats de polivalència que en
generen.
Les plantes d'hospitalització també estan ben resoltes.

Es valora la qualitat ambiental dels espais (tractament d’espais interiors, ilꞏluminació
natural, materials, elements d’humanització, etc.).

Es considera favorable la disposició de dos patis horitzontals, que contribueixen a la
qualitat lumínica dels espais i incrementen considerablement el nombre de peces
ilꞏluminades amb llum natural, juntament amb el treball en secció del vial de logística.

Es consideren resoltes molt favorablement les circulacions generals de l'àmbit d'actuació.

Resol de forma molt positiva els accessos exteriors, d'ambulàncies, de logística i per a
vianants, així com el de l'aparcament fins a l'hospital.

Es valora la funcionalitat i l'organització interna de les àrees i les sub-àrees, el compliment
del nombre i de les dimensions dels espais del programa funcional i de les superfícies de
les àrees.

En relació als valors estètics es considera correcta.
Es planteja una solució formalment autònoma i molt clara basada en un embolcall de
malla metàlꞏlica contínua. La claredat formal de la proposta és amb tot, caracteritzada per
un excés d'autonomia que condiciona la seva capacitat d'integració amb l'entorn. La
proposta per a la fase II, on l'edificació s'exposa de manera elegant com un volum que
descansa sobre el turó, genera un espai interior entre hospitalitzacions agradable. Es
considera l'esforç per resoldre l'enjardinament de les cobertes.

8,75
Es considera de manera correcta la proposta de circulacions generals de l'àmbit
d'actuació, seguint l'esquema de l'avantprojecte sense canvis significatius.
La connexió en planta UCI es planteja amb un control central, funcionalment adient, tot i
que ocasiona un gir extra de llits.

2,50

UTE OHL & - Arnó & G&Obras
UTE Mario Corea Arquitectura, SLP & B-CDBArquitectura, SLP

27,50

6,50
Es resolen molt favorablement totes les circulacions generals i les connexions amb
l'hospital. Dins de les circulacions internes, l'articulació de les àrees en clústers les
defineix molt correctament. En aquest sentit, es considera molt adient la disposició d'una
connexió addicional entre barres.

4,00

9

Es considera de manera molt favorable la implantació de la proposta i la integració amb
l'entorn.
Resol de manera molt favorable la transició d'espais, els recorreguts exteriors i de
connexió amb l'aparcament i amb l'edifici existent mitjançant la creació d'una rambla
exterior que finalitza en una balconada sobre la ciutat a la que caldrà definir el seu límit i
ús. La proposta s'integra dins d'una actuació amb el turó, tot proposant recorreguts
adaptats fins assolir la cota superior d'accés a l'aparcament mitjançant la urbanització de
tota la parcelꞏla. Malgrat això, no aconsegueix una relació de continuïtat en la integració
de les cobertes verdes i del turó, a l'espera que aquestes acabin l'edificació en fase II.

Es considera de manera correcta la implantació de la proposta i la integració amb l'entorn.
La proposta d'espai cívic a les cobertes dels diferents volums i els recorreguts proposats
entre elles resolen la implantació i la connexió de l'aparcament amb l'accés a l'edifici.
Resol de manera positiva la relació de l'actuació amb el turó. La proposta de desmunt
sobre muret genera un vial intern de logística i en determina els usos. El tractament de la
secció suavitza el perfil i planteja la plantació amb arbres. Es valora correctament l'espai
públic d'accés, on es podria incidir més i dotar-lo de major presència per a la ciutat i per a
l'hospital, així com una major definició i contextualització. Es valora l'esforç en el
tractament de les cobertes enjardinades i la seva urbanització. Es generen patis interiors i
cobertes enjardinades amb un notable accent urbà.

8,00

UTE D'ARO-ALFA-COTS I CLARET
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La proposta aporta representacions d'espais tipus de sala de tractament i de control, on
s'aprecia l'aposta per materials i tonalitats neutres, combinades amb tocs càlids de la
fusta, i preocupació per crear una atmosfera convenient.

2,00

Es valora de forma molt favorable l'esforç per a aconseguir llum natural a l'interior de les
urgències i a les UCI's, amb un pati més respecte de la proposta de l'avantprojecte,
aconseguint un gran nombre de boxes amb llum natural.
1,75

3,00

La proposta es considera correcta amb algun dels aspectes a millorar o detallar.

La proposta es considera correcta, amb alguns elements a millorar.

La proposta es considera favorable.

Estructura de tipologies diferenciades en fase I (formigó) i fase II (metalꞏlica), amb
geometria clara, però amb algun pilar intermig que resta un xic de flexibilitat d'usos.
Façanes de GRC que poden alentir la construcció (industrial diferent, necessitat de
subestructura prèvia, entre d'altres), doncs requereix de molts passos en obra.
Poca concreció d'aspectes de divisòries i de revestiments interiors, que són elements
claus per accelerar l'obra i fer el termini viable i que tenen plantejaments constructius molt
tradicionals, que requereixen d'execució en obra de gran part de partides.

Estructura regular mixta de pilars metàlꞏlics i forjats alveolars, amb més esforç per reduir
pilars a planta 1 que a planta baixa, on n'hi ha força. Solució amb jàssera que despenja
sota forjat que dificulta passos d'instalꞏlacions. La façana de formigó prefabricat (la
fusteria s'executa a banda) requereix de gelosies exteriors que alenteixen el procés o
velocitat, pels seus detalls de certa complexitat.
En les solucions interiors s'aposta per sistemes tradicionals de construcció en sec que no
permeten tant volum de producció en taller i, per tant, tensionen l'execució en obra.

Estructura de formigó 100%, amb jàsseres delta mix. Geometria d'estructura clara i amb
esforç de minimització de pilars.
Plaques de formigó en façana per unificar industrial/sistema.
Mur de contenció amb estudi del sistema específic per guanyar velocitat d'execució.
Pel que fa als elements d'interior (divisòries i acabats), planteja un sistema tradicional, si
bé construït en sec, que no permetrà un ritme d'obra tant ràpid com si integrés més
elements prefabricats.

1,50

1,50

1,50

Es valoren de forma favorable els sistemes i els processos constructius industrialitzats
proposats.

Es valoren de forma favorable els sistemes i els processos constructius industrialitzats
proposats.

Es valoren de forma favorable els sistemes i els processos constructius industrialitzats
proposats.

S'identifiquen els punts vitals per afavorir els terminis.
La proposta combina produccions preindustrialitzades, premuntatge en taller, unitats de
tractament d'aire cablejades i amb control de fàbrica.

S'identifiquen els punts vitals per afavorir els terminis.
La proposta combina produccions preindustrialitzades, premuntatge en taller, unitats de
tractament d'aire cablejades i amb control de fàbrica.

S'identifiquen els punts vitals per afavorir els terminis.
La proposa combina preindustrilitzacio modular a taller del centre de transformació,
produccions, unitats de tractament d'aire cablejades i amb control de fàbrica.
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CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
2.e Sistemes d'instalꞏlacions (fins a 6 punts)
Es valora el plantejament general de les instalꞏlacions, aportant solucions clares amb
esquemes dels diferents sistemes.

6,00

8

Estudi PSP aquitectura

4,50

4,50

3 PROPOSTA D'IMPLANTACIÓ I FASES D'EXECUCIÓ D'OBRA (fins a 2 punts)
Es valora la proposta d'implantació plenament adaptada a l'obra i a la filosofia de gestió
del projecte i de l'obra exposada en la memòria tècnica, així com l'anàlisi de l'impacte de
preexistències (usos existents, serveis afectats, protecció de pols, mesures de
minimització de sorolls, etc.).

4 GESTIÓ D'OBRA I GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ (fins a 10 punts)
4.a
Es valoren les propostes que plantegin un ordre d’execució clar i coherent amb els
sistemes proposats, i tenint en compte les afectacions i les preexistències.

4.b Justificació de la planificació proposada
Justificació de la metodologia de treball i la integració de sistemes BIM, last planer o
similar. Estudi de dependències, de restriccions i planificació pull a llarg termini.
Es valoren positivament aquelles propostes que incloguin un diagrama de precedències,
una planificació pull que sigui coherent amb l'obra a executar i denotin cert coneixement
de les dificultats de l'actuació, així com una bona explicació i justificació de l’ordre i del
ritme d’execució de l’obra.
La planificació a llarg haurà de ser coherent amb la proposta funcional, formal i
constructiva plantejada. S’haurà de justificar que les reunions per a l’elaboració de l’oferta
s’han realitzat com a equip integrat i s’han incorporat els principals proveïdors i
subministradors. Es valoren positivament les metodologies Lean design i Lean
construction, coherents amb tota la resta de la proposta.
Aportació d'una planificació del procés de disseny amb les etapes de conceptualització,
validació i enginyeria de detall, com a mínim, coherent amb tota la intervenció.
Es valora la planificació de la fase de posada en marxa i validació, de manera que es
justifiqui el test i la prova de les instalꞏlacions el màxim d’integrades en el procés
constructiu (filosofia “jidoka” o “built-in quality”).
S’ha de justificar el procés de compra i d'aprovisionament per als principals
subministraments i que sigui coherent amb tota la proposta.
Es valora la presentació d'una proposta de preindustrialització amb la descripció de les
solucions i de les iniciatives plantejades.
Es valora l’estudi pormenoritzat de planificació lligat al takt time dels elements repetitius
de l’obra amb estudi de detall de les activitats, seqüencia, coherent amb la planificació a
llarg i disseny.
Es valora un estudi de riscos de l’obra i amb plantejament de plans alternatius associats.

2,00

2,00

10,00
4,00

3,00

3,75
La valoració de la proposta és correcta.

S'ha valorat positivament el plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions.
S'exposen les solucions dels sistemes de forma que la proposta té una bona comprensió.
Pel que fa a la distribució i al seva filosofia general, es podria haver aprofundit de manera
més detallada.

S'ha valorat positivament el plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions. S'aporten
solucions clares i concretes amb esquemes dels sistemes bàsics i s'amplia amb
esquemes d'altres sistemes, de forma que la proposta té una comprensió òptima.

S'ha valorat positivament el plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions. S'aporten
solucions clares i concretes amb esquemes dels sistemes bàsics, de forma que la
proposta té una bona comprensió.

Es presenten les distribucions generals d’acord amb els esquemes proposats, amb detall
de patis i de distribucions en planta de manera molt exhaustiva, tot i que manca detall per
entendre la ubicació d'alguna producció.

Hi ha una treball acurat en el càlcul de produccions sense ser exhaustiu en la distribució,
la ubicació i la definició gràfica de la maquinària.
No es dona resposta de manera detallada a les escomeses i a les afectacions. No es fa
un esforç exhaustiu de detecció de punts crítics.

S'aposta per sistemes eficients en general, però es considera que la simultaneïtat de la
geotèrmia i dels pous canadencs no està prou justificada ni equilibrada en relació a
l'impacte en terminis d'execució i a la contribució en l'eficiència energètica i a la
sostenibilitat aportada. Altres mesures d'eficiència menys vistoses si s'acosten a
l'objectiu, permeten entendre el resultat.

S'esmenten les escomeses i les afectacions, i es proposen algunes solucions, sense
aprofundiment destacable.

2.g Edifici intelꞏligent (fins a 2 punts)
Es valora l'adequació i la justificció dels sistemes proposats, així com la seva idoneïtat i
eficiència en la gestió integrada de l'edifici.

UTE OHL & - Arnó & G&Obras
UTE Mario Corea Arquitectura, SLP & B-CDBArquitectura, SLP

La valoració de la proposta és favorable.

La ubicació dels dos transformadors al nou edifici queden allunyats del punt de major
demanada, fet que genera una menor eficiència.

4,00

9

La valoració de la proposta és favorable.

Es valora l'esforç per unificar produccions del complex en una única central de fred. En
relació al camp de plaques fotovoltaiques, es valora l'esforç per anar més enllà del plec,
plantejant un sistema de producció híbrida, però que planteja dubtes en la seva integració
i en la seva gestió.

2.f Eficiència energètica (fins a 4 punts)
Es valora l'eficiència energètica: sistemes passius, sistemes eficients i coherents de
producció-demanda, produccions eficients, producció renovable, i coherència global
d'aquests sistemes.

UTE D'ARO-ALFA-COTS I CLARET
CODINA PRAT VALLS I ARQUITECTES ASSOCIATS SLP

No es fa un esforç exhaustiu de detecció de punts crítics.

2,50

2,50

2,50

La proposta es valora de manera correcta.

La proposta es valora de manera correcta.

La proposta es valora de manera correcta.

Es valoren les solucions de sistemes passius de façana eficient i coberta verda,
complementats amb sistemes actius d'alta eficiència, amb una coherència entre
producció i demanda.

Es valoren les solucions de sistemes passius de façana eficient i coberta verda,
complementats amb sistemes actius d'alta eficiència, amb una coherència entre
producció i demanda.

Es valoren les solucions de sistemes passius de façana eficient i coberta verda,
complementats amb sistemes actius d'alta eficiència, amb una coherència entre
producció i demanda.

Les propostes de sistemes actius (cogeneració solar, panells híbrids acumulació
estacional, etc.) no són prou justificades pel que fa al seu encaix a la proposta general
d'instalꞏlacions.

La proposta combinada de geotèrmia i de pous canadencs, tot i ser molt ambiciosa no
aprofundeix en dimensionat i en l'impacte global que justifiqui la seva aplicació, tenint en
compte la complexitat tècnica.

Les solucions actives amb plaques solars tèrmiques no serien les més adients, donat que
hi ha plantes refredadores amb recuperació de calor i consum de fred tot l'any.

1,25

1,75

1,50

Es valora correcta la proposta.

Es valora molt favorablement la proposta.

Es valora favorablement la proposta.

Inclou la integració de totes les instalꞏlacions en un programa de control, BMS i el GMAO
de l'edifici, però s'hi troben a faltar solucions concretes que facin l'edifici intelꞏligent,
integrades en una plataforma unitària.

Inclou la integració de totes les instalꞏlacions en un programa de control, s'integra el
Digitaltwin i el GMAO de l'edifici. També proposa solucions concretes de sistemes RFID,
tot i que no s'inclou la plataforma d'integració d'APPS.

Inclou la integració de totes les instalꞏlacions en un programa de control, s'integra el
Digitaltwin i el GMAO de l'edifici. A la proposta es troben a faltar solucions concretes i no
s'inclou la plataforma d'integració dels diferents sistemes.

1,00

1,00

1,00

Proposta amb anàlisi correcta, amb aspectes a millorar.

Proposta amb anàlisi correcta, amb aspectes a millorar.

Proposta amb anàlisi correcta, amb aspectes a millorar.

No es relacionen ni es concreten mesures de minimització de pols i de sorolls, ni
nosocomials, ni tampoc d'específiques covid. Sí que es relaciona correctament la
implantació d'espais de l'obra i els circuits d'accés específics per atenuar l'impacte de
l'obra en l'activitat.

No es relacionen ni es concreten mesures de minimització de pols i de sorolls, ni tampoc
d'específiques covid. Sí que es relaciona correctament la implantació d'espais de l'obra i
els circuits d'accés específics per atenuar l'impacte de l'obra en l'activitat. S'observa un
bon treball en la implantació i en el desenvolupament de l'obra, però poc anàlisi de com
afecten i els riscos de les preexistències d'instalꞏlacions, i en quina fase s'executen.

No es relacionen ni es concreten mesures de minimització de pols i de sorolls, ni
nosocomials, ni tampoc d'específiques covid. Sí que es relaciona correctament la
implantació d'espais de l'obra i l'anàlisi preliminar dels serveis afectats. Els circuits de
vehicles proposats al voltant de la implantació d'obra són difícilment executables sense
fer un moviment de terres molt important fora del seu límit, i requeririen de replantejament
o de reajustament.

7,50
2,50

7,00
4,00

6,00
3,00

La proposta es valora de manera correcta.

La proposta es valora de manera excelꞏlent.

La proposta es valora de manera favorable.

L'estudi de les fases d'execució és ampliable i, tot i que hi ha una anàlisi detallada de les
afectacions i de les preexistències, no es veu ben reflectit en la programació.

Es presenta un estudi detallat de les fases d'execució amb anàlisi pormenoritzada de les
afectacions a logística, a l'aparcament i a urgències.

L'estudi detallat es presenta en sessió pull sense transcripció a programació a llarg. Es
realitza un estudi de preexistències i d'afectacions amb una forta dependència de la
retirada de la línia de mitja tensió.

2,50

1,50

1,50

Es valora de manera molt favorable la justificació de la planificació proposada.

Es valora de manera correcta la justificació de la planificació proposada.

Es valora de manera correcta la justificació de la planificació proposada.

La proposta presenta una justificació i una integració adequades del sistema BIM.
Respecte de LPS ha integrat el sistema ja en fase de preparació d'oferta. Presenta el
resultat de sessions Pull amb tots els agents, inclosos els subcontractistes principals. Es
defineix l'estudi de restriccions sense fer referència a les dependències. Aporta l’anàlisi
del procés de compra i d'aprovisionament temporalitzat.

La proposta presenta una justificació i una integració del sistema BIM. Respecte de LPS
ha integrat el sistema ja en fase de preparació d'oferta. Presenta el resultat de sessions
Pull amb tots els agents, però sense indicar la presència dels subcontractistes principals.
Es defineix l'estudi de restriccions sense fer referència a les dependències. Aporta l’anàlisi
del procés de compra i d'aprovisionament temporalitzat.

La proposta presenta una justificació i una integració del sistema BIM. Respecte de LPS
ha integrat el sistema ja en fase de preparació d'oferta. Presenta el resultat de sessions
Pull amb tots els agents, però sense indicar la presència dels subcontractistes principals.
Es defineix l'estudi de restriccions de les primeres quatre setmanes sense fer referència a
les dependències. Aporta l’anàlisi del procés de compra i d'aprovisionament temporalitzat.

La proposta presenta gran nombre d’actuacions amb prefabricació o premuntatge.
Identifica els boxes com elements repetitius on s'ha estudiat el takt time. Indica que caldrà
confeccionar un pla de proves al llarg de l’execució de l’obra per minimitzar els defectes
en la posada en marxa o built in quality, sense aportar-lo.

La proposta presenta la prefabricació de l’estructura. Identifica els boxes com elements
repetitius on s'ha estudiat el takt time presentant folgances. No indica un pla de proves al
llarg de l’execució de l’obra per minimitzar els defectes en la posada en marxa o built in
quality, sense fer indicació del procés de validació de la qualitat ni el registre dels
resultats.

La proposta presenta la prefabricació de l’estructura i dels panells de la façana. Identifica
l’estructura com element repetitiu, on s'ha estudiat el takt time. No indica un pla de proves
al llarg de l’execució de l’obra per minimitzar els defectes en la posada en marxa o built in
quality, ni indica el procés de validació de la qualitat ni el registre dels resultats.

La proposta aporta una bona planificació del procés de disseny. L'estudi de riscos i el
plantejament de plans alternatius és adequat.

11/15

La proposta aporta una planificació del procés de disseny, però no s’observa un estudi de
riscos i plans alternatius.

La proposta aporta una planificació del procés de disseny. L'estudi de riscos és adequat,
però el plantejament de plans alternatius es centra en la mitigació sense descriure'ls.
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CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
4.c Sistema de gestió de la planificació d’obra
Es valoren aquelles propostes que presentin un sistema de seguiment de la planificació
de l'obra basat en metodologia Lean construction i Lean design que permeti una resposta
ràpida i adaptable a les modificacions sobrevingudes al llarg de l'obra.
Es valora l’estructura plantejada de reunions i el sistema de gestió, de manera que estigui
integrat i coordinat a tots els nivells de l’obra, especialment a nivell d’obra per a la
integració de subcontractistes i d'especialistes dels diferents oficis.
S’ha d’aportar la descripció genèrica del sistema plantejat.
Sistema de gestió de la planificació amb software de suport tipus "last planner" o similar,
lligada a la proposta de la planificació a llarg,
Es valoren els recursos dedicats al seguiment de la planificació, els sistemes de reunió
d’obra i de coordinació, segons s’exposa a la memòria tècnica.
Responsable de planificació per la UTE amb dos perfils diferenciats: edificació i
instalꞏlacions, que serà el responsable intern de la gestió del sistema de reunions i de la
coordinació de la planificació amb els diferents subcontractistes.
Responsable de la coordinació BIM (BIM Manager).
Es valoren les propostes que presentin un procés de gestió de calendari de fases de
definició, dels canvis en obra i en fase de disseny, de manera que s’afavoreix la
comunicació i la coordinació dels membres de l’equip.
TOTAL PUNTUACIÓ

3,00

UTE COPISA-CLIMAVA
Estudi PSP aquitectura
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2,50

1,50
Es valora de manera molt favorable el sistema de gestió proposat per a planificació
d'obra.
La proposta defineix un seguiment Lean construction i Lean design adequat. Presenta una
estructura de reunions i de sistema de gestió apropiats, indica els diferents nivells de
decisió i la seva interrelació, així com un entorn comú de dades amb control de la
informació. Proposta de gestió de la planificació last planner i la connexió automàtica amb
la programació a llarg.
La proposta d’indicadors del seguiment és àmplia i adequada per al correcte seguiment.
Defineix els recursos humans adients presentant un responsable de la gestió del last
planner, un de la programació de les tasques d’arquitectura, un de les tasques
d’instalꞏlacions i un de la coordinació del model BIM.
Fa referència a un sistema de gestió de canvis de disseny amb l’equip, amb indicació del
tipus de document a utilitzar.

50,00

36,00

UTE D'ARO-ALFA-COTS I CLARET
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35,00
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1,50
Es valora de manera correcta el sistema de gestió proposat per a planificació d'obra.

Es valora de manera correcta el sistema de gestió proposat per a planificació d'obra.

La proposta presenta un seguiment Lean construction i Lean design millorable, amb una
estructura de reunions i de sistema de gestió confusa. No queden clars els diferents
nivells de decisió ni la seva interrelació, però s'observa una bona definició de l’entorn
comú de dades amb control de la informació. No s’observa la proposta de gestió de la
planificació last planner ni la connexió setmanal amb la programació a llarg.

La proposta presenta un seguiment Lean construction i Lean design millorable, amb una
estructura de reunions i de sistema de gestió confusa. No queden clars els diferents
nivells de decisió ni la seva interrelació, però s'observa una bona definició de l’entorn
comú de dades amb control de la informació. No s’observa la proposta de gestió de la
planificació last planner ni la connexió setmanal amb la programació a llarg.

A la proposta d’indicadors del seguiment se'n troben a faltar d'importants per al correcte
seguiment. No defineix els recursos humans adients per a la programació ni la indicació
de les diferents responsabilitats, però sí presenta un responsable de la coordinació del
model BIM.

A la proposta d’indicadors del seguiment se'n troben a faltar d'importants per al correcte
seguiment. No defineix els recursos humans adients per a la programació ni la indicació
de les diferents responsabilitats, però sí presenta un responsable de la coordinació del
model BIM.

No defineix un sistema de gestió de canvis de disseny amb l’equip ni la indicació del flux
d’aprovacions.

No defineix un sistema de gestió de canvis de disseny amb l’equip ni la indicació del flux
d’aprovacions.

34,50
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CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
2. VALORACIÓ DE LA PROPOSTA (fins a 38 punts)
38,00
2.a Proposta arquitectònica i d'integració en l'entorn, en relació amb l'edifici existent i
10,00
la ciutat. Qualitat arquitectònica (fins a 10 punts)
Es valora la implantació i la integració de l’edifici, la urbanització amb l'entorn i les
preexistències.
Es valoren els valors estètics i compositius de les façanes, de les cobertes, els materials i
el tractament arquitectònic de la proposta.

Es valora el plantejament arquitectònic dels espais interiors, tant assistencials com
públics, les circulacions, els patis interiors, etc.

2.b Proposta i adequació del programa funcional (fins a 10 punts)
Es valora la proposta d’esquema de circulacions generals (públiques, tècniques,
logístiques/manteniment i possible diferenciació Covid - no Covid), circulacions internes
entre àrees, i les connexions d’aquestes circulacions generals en relació amb les
circulacions generals de l'edifici existent. També es valora la posició dels accessos i dels
itineraris externs a l’edifici.
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28,50

6,25
La proposta resol correctament la seva implantació i la transició entre l'aparcament i
l'accés, sense potenciar els espais recorreguts.
La integració de la proposta amb el talús existent, mitjançant la formació del vial de
logística en trinxera a cel obert, es resol sense explicar el tractament d'aquests talussos i
la relació amb l'edifici. En relació amb l'espai públic, la proposta resol els accessos
prioritzant els usos funcionals enfront la formació d'espai públic

La proposta arrisca en el seu plantejament i es considera molt favorable la seva
implantació i una integració totalment originals.
Es valora de manera molt favorable la relació de la proposta amb l'entorn, en especial la
seva integració amb el parc-turó, proposant una volumetria adaptada al paisatge i uns
recorreguts que doten de sentit i d'activitat la coberta i el parc. La possibilitat de generar
tot un nou accés a l'hospital des d'una plaça connectada amb el parc, ben resolta
funcionalment juntament amb l'espai públic proposat, estableix bona la relació amb la
ciutat, però planteja dubtes sobre l'accés principal respecte de la resta de l'edifici existent.

7,00

2,00

2,00

10,00

5,50

En relació als valors estétics, es considera molt favorable la definició formal de la
proposta a través de la creació d'un mòdul seriat amb materials nobles a façana que
permet integrar-ne els diferents usos i requeriments.
La proposta en fase I és noble i elegant en relació a l'hospital, al parc i a la ciutat, sense
que aquestes virtuts es vegin alterades en fase II. A nivell compositiu es considera molt
positiu el fet de disposar una única barra d'hospitalització en fase futura que alleugera
l'edificació i afavoreix la relació de l'edifici amb la ciutat i el turó. La proposta realitza un
esforç per resoldre l'enjardinament i el tractament de les cobertes.

Es considera excelꞏlent la disposició de patis longitudinals a diferents alçades, així com la
calidesa i l'amabilitat dels espais representats.

5,00

1,25

2,00

Les circulacions verticals es consideren poc favorables en la seva resolució, doncs
penalitza el seu recorregut pel fet de segregar les urgències en dues plantes.

2,50

Tot i arriscar en la seva intenció d'evolucionar l'avantprojecte de partida. Funcionalment,
disposar les urgències en dues plantes no resulta molt eficient quant a recursos humans, i
el fet d'ubicar part del servei en planta soterrani perjudica el programa de serveis generals
previst a l'avantprojecte.
1,50

Es valora la qualitat ambiental dels espais (tractament d’espais interiors, ilꞏluminació
natural, materials, elements d’humanització, etc.).

2.c Sistemes i processos constructius d'arquitectura (fins a 4 punts)
Es valora el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en els elements
clau per al compliment de terminis: estructura, envolupants, divisòries i acabats interiors.

2.d Sistemes i processos d'instalꞏlacions (fins a 2 punts)
Es valora el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en els elements
clau per al compliment de terminis en les instalꞏlacions, proposant sistemes de
premuntatge en taller del màxim d’elements possibles (tipologia plug&play).

La disposició d'un únic bloc d'hospitalització condiciona el nombre d'habitacions per unitat i
queda reduït i limitat, sense que la proposta pugui acceptar millores en aquest sentit i no
es vegi desvirtuada o compromesa.

S'adapta als requeriments de l'avantprojecte, en nombre i dimensió de peces.

2,50

Es valora de forma excelꞏlent l'esforç per aconseguir llum natural a l'interior de les
urgències i a les UCI's, amb una disposició dels elements totalment diferent a la
plantejada a la proposta d'avantprojecte, aconseguint un gran nombre de boxes amb llum
natural i guanyant molt perímetre de façana.
2,00

2,00

4,00

4,00

2,00

Resol de forma correcta els accessos exteriors, d'ambulàncies, de logística i per a
vianants, així com el de l'aparcament fins a l'hospital. La disposició de planta soterrani
dificulta la possible ampliació de l'actual cuina.

Es valora de forma correcta a nivell funcional, doncs no proposa cap millora respecte de
l'avantprojecte.

La proposta s'ha valorat amb alguns aspectes desfavorables.

4,00

Es resolen de manera correcta els espais interiors, augmentant la superfície de façana i
deixant el vial de logística obert.
En la proposta no es defineix significativament la qualitat ambiental dels espais.

Es consideren resoltes correctament les circulacions generals de l'edifici.
La connexió en planta UCI es realitza sense girs al passadís. No es resolen tant
correctament les connexions en planta primera, on la disposició dels nuclis verticals
desvinculats d'escales d'ascensors genera un esquema poc clar i incrementa les
distàncies entre elements i el nombre de culs-de-sac.

Resol de forma correcta els accessos exteriors, d'ambulàncies, de logística i per a
vianants, així com el de l'aparcament fins a l'hospital, proposant-hi un de nou, adaptat al
turó existent.

Es valora la funcionalitat i l'organització interna de les àrees i les sub-àrees, el compliment
del nombre i de les dimensions dels espais del programa funcional i de les superfícies de
les àrees.

En relació als valors estètics i compositius es considera correcte el tractament del volum
construït amb una segona pell metàlꞏlica.
La definició del volum superior de fase II i el seu encaix amb la ciutat i l'hospital existent
faria necessari revisar la disposició en paralꞏlel de l'hospitalització i la seva integració en la
ciutat, per tal d'afavorir la realització de més habitacions amb vistes. Es considera
correcte l'esforç per resoldre l'enjardinament de les cobertes.

6,25
La concreció de les circulacions es considera correctament resolta. La proposta de
realitzar un eix intern de connexió a l'interior de l'hospital precisa d'un desenvolupament
més ampli. A nivell de proposta, l'accés principal requereix una major concreció i un major
dimensionament d'espai que acompanyi el recorregut.

4,00

Bbats Consulting & Projects SLP

21,75

9,00

8,00
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Funcionalment, la proposta manté el pati que ordena les peces, però no així la disposició
dels nuclis, que es desvinculen de les escales. Així mateix, no millora l'avantprojecte i en
fase II defineix un bloc quirúrgic amb grans recorreguts i circulacions, doncs es disposa
en ventall en tot el perímetre.

Es valora de forma correcta.
La proposta segueix el patró de l'avantprojecte sense afegir millora respecte de la
ilꞏluminació natural dels espais.
1,25

La proposta aporta proposta gràfica del tractament interior de la sala d'espera i de
tractament.

2,00
La proposta es considera excelꞏlent.

La proposta es considera correcta amb punts a millorar.

Estructura prefabricada mixta de formigó i metàlꞏlica. Estructura de geometria molt
regular i que té en compte passos lliures per instalꞏlacions i minimitza nombre de pilars
interns, fent l'espai més flexible pel que fa als usos possibles en un futur.
Façana amb grans panells prefabricats.
Solució de pantalles de contenció ben estudiada per accelerar el ritme d'execució.
En l'apartat d'interiors planteja la utilització d'elements prefabricats i la seriació de molts
espais tipus que permetran també l'acceleració del ritme d'obra.

Estructura de sistema prelloses pretensades de formigó. Geometria clara, si bé amb
llums de 7,5x7,5 m que generen aparició de força pilars interiors.
Façana amb sistemes composats de tancament i d'acabat d'execució, probablement més
lenta.
Pel que fa als acabats interiors, planteja solució de construcció en sec però amb molts
passos constructius (suportació, pas d'instalꞏlacions, tancament, revestiment, etc.) que no
permetrà un ritme molt accelerat d'obra, malgrat s'hi destinin molts recursos pel
solapament d'aquestes tasques.

1,75

1,25
Es valoren de forma correcta els sistemes i els processos constructius industrialitzats.

Es valoren de forma molt favorable els sistemes i els processos constructius
industrialitzats proposats.
S'identifiquen els punts vitals per afavorir els terminis.
La proposta combina produccions preindustrialitzades, premuntatge en taller, unitats de
tractament d'aire cablejades i amb control de fàbrica, conductes i canonades amb
connexions ràpides i preaïllades.
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S'identifiquen els punts vitals per afavorir els terminis.
La proposta combina la compra de solucions preindustrialitzades i el premuntatge en
taller.
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CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
2.e Sistemes d'instalꞏlacions (fins a 6 punts)
Es valora el plantejament general de les instalꞏlacions, aportant solucions clares amb
esquemes dels diferents sistemes.

6,00
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3,00
La valoració de la proposta és correcta.

La proposta s'ha valorat correcte amb alguns aspectes a millorar.

S'ha valorat positivament el plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions. S'aporten
solucions clares i concretes amb esquemes dels sistemes bàsics de manera àmplia, de
forma que la proposta té una bona comprensió.

El plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions tot i ser l'exigible en els esquemes
bàsics demanats, no arriba a concretar-ne prou el detall, sense presentar alternatives al
plec. En general, es troben a faltar estudis més definits que permetin analitzar i valorar la
proposta amb més profunditat.

La distribució i la ubicació dels elements i dels equips en planta s'organitza de manera
destacable. Es valora positivament la ubicació de les refredadores a prop de la central
d'energia actual fora del nou edifici, tot i que no es connecten a les actuals, desaprofitant
l'avantatge potencial del plantejament.

No es predimensionen potències, sense aprofundir en distribucions, ubicacions,
predimensionaments, anàlisi de preexistències i punts crítics.

En relació a les preexistències, presenten una solució de desviament de les línies
afectades. La proposta no aprofundeix de manera detallada en el predimensionat de les
produccions.
No es fa un esforç exhaustiu de detecció de punts crítics.

2.f Eficiència energètica (fins a 4 punts)
Es valora l'eficiència energètica: sistemes passius, sistemes eficients i coherents de
producció-demanda, produccions eficients, producció renovable, i coherència global
d'aquests sistemes.

4,00

3,00

1,50
La proposta es valora de manera favorable.

La proposta s'ha valorat amb alguns aspectes desfavorables.

Es valoren les solucions de sistemes passius de façana eficient i coberta verda,
complementats amb sistemes actius d'alta eficiència, amb una coherència entre
producció i demanda.

Respecte dels sistemes pasius, la façana amb doble pell es considera adient.
La proposta no defineix amb prou detall les solucions actives ni les energies renovables.

Es proposen solucions òptimes d'energies renovables, així com un dipòsit de recollida de
pluvials per a reg.
2.g Edifici intelꞏligent (fins a 2 punts)
Es valora l'adequació i la justificció dels sistemes proposats, així com la seva idoneïtat i
eficiència en la gestió integrada de l'edifici.

3 PROPOSTA D'IMPLANTACIÓ I FASES D'EXECUCIÓ D'OBRA (fins a 2 punts)
Es valora la proposta d'implantació plenament adaptada a l'obra i a la filosofia de gestió
del projecte i de l'obra exposada en la memòria tècnica, així com l'anàlisi de l'impacte de
preexistències (usos existents, serveis afectats, protecció de pols, mesures de
minimització de sorolls, etc.).

4 GESTIÓ D'OBRA I GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ (fins a 10 punts)
4.a
Es valoren les propostes que plantegin un ordre d’execució clar i coherent amb els
sistemes proposats, i tenint en compte les afectacions i les preexistències.

4.b Justificació de la planificació proposada
Justificació de la metodologia de treball i la integració de sistemes BIM, last planer o
similar. Estudi de dependències, de restriccions i planificació pull a llarg termini.
Es valoren positivament aquelles propostes que incloguin un diagrama de precedències,
una planificació pull que sigui coherent amb l'obra a executar i denotin cert coneixement
de les dificultats de l'actuació, així com una bona explicació i justificació de l’ordre i del
ritme d’execució de l’obra.
La planificació a llarg haurà de ser coherent amb la proposta funcional, formal i
constructiva plantejada. S’haurà de justificar que les reunions per a l’elaboració de l’oferta
s’han realitzat com a equip integrat i s’han incorporat els principals proveïdors i
subministradors. Es valoren positivament les metodologies Lean design i Lean
construction, coherents amb tota la resta de la proposta.
Aportació d'una planificació del procés de disseny amb les etapes de conceptualització,
validació i enginyeria de detall, com a mínim, coherent amb tota la intervenció.
Es valora la planificació de la fase de posada en marxa i validació, de manera que es
justifiqui el test i la prova de les instalꞏlacions el màxim d’integrades en el procés
constructiu (filosofia “jidoka” o “built-in quality”).
S’ha de justificar el procés de compra i d'aprovisionament per als principals
subministraments i que sigui coherent amb tota la proposta.
Es valora la presentació d'una proposta de preindustrialització amb la descripció de les
solucions i de les iniciatives plantejades.
Es valora l’estudi pormenoritzat de planificació lligat al takt time dels elements repetitius
de l’obra amb estudi de detall de les activitats, seqüencia, coherent amb la planificació a
llarg i disseny.
Es valora un estudi de riscos de l’obra i amb plantejament de plans alternatius associats.

2,00

2,00

10,00
4,00

3,00

1,50

1,50
Es valora favorablement la proposta.

Es valora favorablement la proposta.

Inclou la integració de totes les instalꞏlacions en un programa de control, s'integra el
DigitalTwin i el GMAO de l'edifici, però es troben a faltar solucions concretes que facin
l'edifici intelꞏligent, integrades en una plataforma unitària.

Inclou la integració de totes les instalꞏlacions en un programa de control, s'integra el
DigitalTwin i el GMAO de l'edifici, però es troben a faltar solucions concretes que facin
l'edifici intelꞏligent.

1,25

1,25
Proposta amb anàlisi correcta.

Proposta amb anàlisi correcta.

Poca concreció de mesures de minimització de pols i de sorolls, nosocomials, etc.
Sí s'observa una anàlisi acurada i desenvolupada de preexisteències i de serveis afectats,
i una correcta implantació d'espais de l'obra i dels circuits d'accés específics per atenuar
el seui impacte en l'activitat.

Proposa mesures de minimització de pols i de sorolls, nosocomials, etc. Anàlisi de
preexisteències acurada, si bé la proposta d'un únic accés d'entrada i de sortida a tota
l'obra es valora com un element que pot condicionar tant temes d'implantació com del
mateix avanç d'obra.

5,50
3,50

6,50
4,00
La proposta es valora de manera molt favorable.

La proposta es valora de manera excelꞏlent.

Es presenta un estudi detallat en sessió pull sense transcripció a programació a llarg, i un
clar estudi d'afectacions i de preexistències. Presenta document de treball previ i
compromís de retirada de la línia de MT per l'empresa responsable del servei de
manteniment, en el termini que figura en la seva programació.

Es presenta un estudi detallat de les fases d'execució amb anàlisi pormenoritzada de les
afectacions a logística, a l'aparcament i a urgències.

1,00

1,00
La justificació de la planificació proposada, s'ha valorat amb alguns aspectes
desfavorables.

La justificació de la planificació proposada, s'ha valorat amb alguns aspectes
desfavorables.

La proposta no presenta una justificació i una integració del sistema BIM. Respecte de
LPS ha integrat el sistema ja en fase de preparació d'oferta. Presenta el resultat de
sessions Pull amb tots els agents sense indicar la presència dels subcontractistes
principals. Es defineix l'estudi de restriccions exclusivament dels serveis afectats. No
aporta l’anàlisi del procés de compra i d'aprovisionament temporalitzat.

La proposta indica la necessitat de realitzar un PEB però no presenta una justificació i una
integració clares del sistema BIM. Respecte de LPS ha integrat el sistema ja en fase de
preparació d'oferta. Presenta el resultat de sessions Pull amb tots els agents, inclosos els
subcontractistes principals. No s'intueix l'estudi de les dependències, però presenta una
anàlisi generalista de restriccions. No aporta l’anàlisi del procés de compra i
d'aprovisionament temporalitzat.

La proposta no presenta de manera concisa elements de prefabricació. No identifica cap
procés d’obra com element repetitiu on s'ha estudiat el takt time. No indica un pla de
proves al llarg de l’execució de l’obra per minimitzar els defectes en la posada en marxa o
built in quality, sense fer indicació del procés de validació de la qualitat ni el registre dels
resultats.
La proposta aporta una planificació del procés de disseny. L'estudi de riscos es refereix a
serveis afectats, però el plantejament de plans alternatius es centra en la mitigació sense
descriure'ls.
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La proposta presenta preindustrialització d’una part de l’estructura. No identifica cap
procés d’obra com element repetitiu on s'ha estudiat el takt time. Indica la realització de
proves per parts abans de la posada en marxa o built in quality, sense indicar el procés de
validació de la qualitat ni el registre dels resultats.
La proposta no aporta una planificació del procés de disseny. No presenta un estudi de
riscos ni plans alternatius.
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CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
4.c Sistema de gestió de la planificació d’obra
Es valoren aquelles propostes que presentin un sistema de seguiment de la planificació
de l'obra basat en metodologia Lean construction i Lean design que permeti una resposta
ràpida i adaptable a les modificacions sobrevingudes al llarg de l'obra.
Es valora l’estructura plantejada de reunions i el sistema de gestió, de manera que estigui
integrat i coordinat a tots els nivells de l’obra, especialment a nivell d’obra per a la
integració de subcontractistes i d'especialistes dels diferents oficis.
S’ha d’aportar la descripció genèrica del sistema plantejat.
Sistema de gestió de la planificació amb software de suport tipus "last planner" o similar,
lligada a la proposta de la planificació a llarg,
Es valoren els recursos dedicats al seguiment de la planificació, els sistemes de reunió
d’obra i de coordinació, segons s’exposa a la memòria tècnica.
Responsable de planificació per la UTE amb dos perfils diferenciats: edificació i
instalꞏlacions, que serà el responsable intern de la gestió del sistema de reunions i de la
coordinació de la planificació amb els diferents subcontractistes.
Responsable de la coordinació BIM (BIM Manager).
Es valoren les propostes que presentin un procés de gestió de calendari de fases de
definició, dels canvis en obra i en fase de disseny, de manera que s’afavoreix la
comunicació i la coordinació dels membres de l’equip.
TOTAL PUNTUACIÓ

3,00
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1,00

1,50
Es valora de manera correcta el sistema de gestió proposat per a planificació d'obra.

El sistema de gestió proposat per a planificació d'obra s'ha valorat amb alguns aspectes
desfavorables.

La proposta presenta un seguiment Lean construction i Lean design millorable, amb una
estructura de reunions poc clara, sense indicar els diferents nivells de decisió ni la seva
interrelació. No s'observa una definició de l’entorn comú de dades amb control de la
informació. No s’observa la proposta de gestió de la planificació last planner ni la connexió
setmanal amb la programació a llarg.

La proposta presenta un seguiment Lean construction i Lean design millorable, amb una
estructura de reunions separada per fase de disseny i d’execució, però sense quedar
clars els diferents nivells de decisió i la seva interrelació. No s'observa una definició de
l’entorn comú de dades amb control de la informació. No s’observa la proposta de gestió
de la planificació last planner ni la connexió setmanal amb la programació a llarg.

La proposta d’indicadors és generalista. Defineix un responsable per a la programació i un
responsable de la coordinació del model BIM.

La proposta d’indicadors del seguiment és àmplia i adequada per al correcte seguiment.
No defineix els recursos humans adients per a la programació ni un responsable de la
coordinació del model BIM.

No defineix un sistema de gestió de canvis de disseny amb l’equip ni la indicació del flux
d’aprovacions.

No defineix un sistema de gestió de canvis de disseny amb l’equip ni la indicació del flux
d’aprovacions.

50,00

35,25
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29,50
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