SCS-2021-342: Redacció del Projecte, bàsic i executiu, direcció d'obra i execució de la construcció dels edificis polivalents realitzats amb procediments industrialitzats i amb metodologia Lean a l'Hospital de Granollers i al Parc Taulí de Sabadell
Lot 2 - HOSPITAL PARC TAULÍ DE SABADELL
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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QUADRE-RESUM

1
COMSA

VITALLER
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
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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FCC CONSTRUCCION, S.A. / AGEFRED, S.L
1
2
VITALLER
PMMT
CRITERIS SUBJECTIBLES A JUDICI DE VALORS
38,00
28,25
29,00
2. VALORACIÓ DE LA PROPOSTA (fins a 38 punts)
2.a Proposta arquitectònica i d'integració en l'entorn, en relació amb l'edifici
10,00
6,75
6,50
existent i la ciutat. Qualitat arquitectònica (fins a 10 punts)
Es resolen de manera correcta, amb punts a millorar, la implantació i la integració amb
Es resolen de manera correcta, amb punts a millorar, la implantació i la integració amb
Es valora la implantació i la integració de l’edifici, la urbanització amb l'entorn i les
l'entorn, així com la proposta d'espai públic.
l'entorn, així com la proposta d'espai públic, que resulta poc definida.
preexistències.
L'espai públic proposat dona resposta al previst als plecs, tot i que la seva definició no
L'espai públic proposat no es reflecteix de manera rellevant, sense definició concreta.
Es valoren els valors estètics i compositius de les façanes, de les cobertes, els
es reflecteix de manera rellevant en la proposta ni tampoc s'explica amb deteniment.
Es proposa una urbanització de carrer amb arbres en línia que acompanyen la façana
materials i el tractament arquitectònic de la proposta.
Es proposa una urbanització de carrer que s'endinsa sota el porxo de l'edifici i
interior. La pavimentació de la plaça s'endinsa sota el porxo de l'edifici i acompanya
s'acompanya l'accés situat a carrer amb una línia d'arbres. Es disposa una bossa
fins a l'accés. Aquest espai s'equipa amb bancs.
verda a l'àmbit de la mitgera Santa Fe. La proposta d'urbanització decideix no integrar
L'edificació es manté dins els gàlibs permesos, i es considera favorable respecte de la
el vial de servei, però sí els radis de gir normatius.
integració de l’entorn.
L'edificació es manté dins el gàlibs permesos, i es considera favorable respecte de la
integració de l’entorn.
Es valora de manera molt favorable el valor estètic i compositiu de la façana, així com
el tractament arquitectònic.
Es valora favorablement el valor estètic i compositiu de la façana, així com el
Es valora la voluntat de la proposta de construir una nova façana representativa del
tractament arquitectònic.
recinte, vista des del congost. Es proposa una façana nord amb grans panells
Es proposa un sistema clar de façana, que marca un ritme compositiu d'escala
verticals, que orienten les visuals cap al paisatge, aporten protecció solar de la
amable. Està format per una segona pell de planxa microperforada i lames horitzontals
incidència de primera hora del matí i mantenen la intimitat dels pacients en relació a
que se sustena mitjançant una subestructura de fusta de grans dimensions, que marca
l'edifici Santa Fe. Les lames verticals conformen una segona pell per davant de la
5,00
8,00
5,50
l'ordre compositiu amb què es percep l'edifici des de la llunyania i la materialitat des de
franja horitzontal de finestres, generoses en la seva dimensió amb ampits de colors
l'entorn proper. Es destaca el tractament del tester de l'edifici, rep un tractament amb
terrossos, que s'integren en el paisatge. La façana sud es planteja, amb bon criteri,
grans obertures que generen balconades que relacionen i integren l'edifici amb els
sense aquesta segona pell. Les finestres es protegeixen amb lames horitzontals. Es
espais comuns de circulació.
considera destacable el lateral de l’edifici rep un tractament amb grans obertures que
Es proposa una coberta totalment enjardinada que redueix l'mpacte visual de l'actuació
generen balconades relacionades amb les zones d'estada comunes.
per als pacients de l'edifici existent.
Es proposa una coberta totalment enjardinada que redueix l’impacte visual de
l'actuació per als pacients de l'edifici existent.
En general, es tracta d'una proposta arquitectònica que equilibra el compromís de la
celeritat del procés constructiu, l'eficiència del tancament i l'amabilitat vers el seu
En el seu conjunt, es tracta d'una proposta arquitectònica que des de l'honestedat
entorn i els usuaris.
compositiva i constructiva resol l'amabilitat amb l'entorn i amb els usuaris.

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.

1,25

10,00

6,50

4,00

3,00

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.

La connexió entre edificis es planteja sense provocar cap espai d'estada i fent
necessari adaptar la zona existent amb part de programa que hauria de pertànyer a la
proposta.
Es generen visuals al final dels passadissos de planta. Les zones de tractament,
d'hospitalització i de personal estan ben situades seguint l'esquema d'avantprojecte i
prioritzant-ne la seva relació amb la llum natural i amb les visuals.

1,50

8,00

Es resolen de manera correcta, amb punts a millorar, la implantació i la integració amb
l'entorn, així com la proposta d'espai públic.
La proposta opta per delimitar les zones pavimentades enlloc d'integrar el vial en una
plataforma única. El resultat és un espai públic discontinu amb poc caràcter de plaça, i
no afavoreix a unificar l'àrea d'esbarjo.
L'edificació es manté dins els gàlibs permesos, i es considera favorable respecte de la
integració de l’entorn.

4,00

Es valora de manera correcta, amb punts a millorar, el valor estètic i compositiu de la
façana, així com el tractament arquitectònic.
Es proposa el mateix sistema de façana a nord, sud i lateral, format per una segona
pell de lames metàlꞏliques verticals de colors que embolcalla tota la proposta. Els
colors colors blaus i verds del perímetre, defineixen la imatge de l'edifici sense que
contribueixin positivament a la integració de l'edifici en l'entorn del Parc Taulí. La
proporció buit-ple es considera poc equilibrada, amb massa predominància del ceg
sobre el buit, redueixen excessivament les visuals al paisatge dels usuaris i la
lluminositat dels espais interiors.
Es proposa una coberta Deck en coberta, que no té en compte la incidència de
l'actuació en els pacients de l'edifici existent.
En general, es tracta d'un estudi arquitectònic que proposa un llenguatge compositiu
propi, però que no aconsegueix una integració idònia amb les preexistències.

La proposta es considera, en global, favorable en el plantejament dels espais, que
segueixen l'esquema de l'avantprojecte.

1,50

L'element de connexió entre edificis és trapezoïdal i integra el despatx d'atenció i
l'espera. Les peces s'organitzen seguint els criteris de lluminositat i vistes, prioritzant
els espais de pacients i de personal. Els passadissos i les zones internes es realitzen
tenint en compte l'eficiència dels recorreguts.

6,00
Resol de forma molt favorable les circulacions, els itineraris i els accessos generals.
Segueix l'esquema de l'avantprojecte amb algunes millores.

Resol de forma correcta les circulacions, els itineraris i els accessos generals. No
s'aprecien millores significatives respecte de l'avantprojecte.

Es millora en planta baixa la relació entre l'accés de personal i l'espai exterior
d'esbarjo.

Es valora l'esforç per estudiar la posició dels ascensors amb doble desembarcament,
per donar flexibilitat i polivalència de circuits diferenciats a futur.

L'element de connexió entre edificis és trapezoïdal i integra el despatx d'atenció i
l'espera.

La connexió entre edificis es planteja sense provocar cap espai d'estada i fent
necessari adaptar la zona existent amb part de programa que hauria de pertànyer a la
proposta.

3,50

L'element de connexió entre edificis és trapezoïdal i integra el despat d'atenció i
d'espera. Formalment, la geometria es regularitza mitjançant una balconada verda que
aporta amabilitat i posa en relació la connexió amb l'espai verd proposat.

2,50

En global, es valoren de forma correcta la funcionalitat i l'organització interna de les
àrees i de les subàrees.

Es valoren de forma favorable la funcionalitat i l'organització interna de les àrees i de
les subàrees, el compliment del nombre i de les dimensions dels espais del programa
funcional i de les superfícies de les àrees.

No s'aprecien millores significatives respecte de l'avantprojecte.

Es valora de forma favorable l'esforç en millorar la distribució. En planta primera es
modifica la distribució interna dels clústers d’UCI, s'aprofita la posició del bany i del box
d'aïllat per diferenciar l'àrea oberta de pacients de la resta del clúster.
2,00

5,50

Resol de forma favorable les circulacions, els itineraris i els accessos generals.
Segueix l'esquema de l'avantprojecte amb algunes millores.

En global, es valora de forma correcta, amb punts a millorar, la funcionalitat i
l'organització interna de les àrees i de les subàrees.

4,00

L'element de connexió entre edificis és trapezoïdal i integra el despatx d'atenció i
l'espera. Formalment, la geometria es regularitza mitjançant una balconada verda que
aporta amabilitat i posa en relació la connexió amb l'espai verd proposat.
Les peces s'organitzen seguint els criteris de llumnositat i vistes, prioritzant els espais
de pacients i de personal. Els passadissos i les zones internes es realitzen tenint en
compte l'eficiència dels recorreguts.
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24,00

La proposta es considera, en global, favorable en el plantejament dels espais, que
segueixen l'esquema de l'avantprojecte.

La proposta es resol de manera correcta en el seu plantejament, seguint l'esquema
d'avantprojecte, però introduint variables en la ubicació de peces.

2,00

3

En les plantes d'hospitalització, es guanya un espai per a pacients i familiars, amb
vistes a l'exterior.

Respecta l'avantprojecte, en línies generals, però proposa les millores següents:

3,00

En planta primera, la disposició dels llits d’UCI per aconseguir privacitat i vistes per als
pacients i la millora de dimensionament dels espais del trànsfer i dels boxos d'aïllats.

2,50

Funcionalment, aprofitar el pont per a colꞏlocar programa es considera positiu.
No obstant això, l'amplada de les habitacions no es considera del tot adequada.

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

2,00

1,50

La proposta aporta representacions d'espais tipus (sala d'UCI, control i habitació) on
s'aprecia l'aposta per materials càlids i preocupació per l'amabilitat. Es proposa la
utilizació de materials naturals, la implementació d'imatges d'entorns naturals i
mampares medicalitzades integrades.

4/15

Es valora de forma correcta, amb punts a millorar.

Es valora de forma favorable l'esforç per aconseguir llum natural i vistes a l'exterior,
que serveixen de distracció positiva.

Es valora de forma favorable l'esforç per aconseguir llum natural i vistes a l'exterior,
amb finestres fins a sostre, amb les proteccions solars adequades segons l'orientació,
que serveixen de distracció positiva.

La proposta de façana, amb un alt percentatge de part cega, redueix la ilꞏluminació
natural i les vistes. La doble pell de façana homogènia en totes les orientacions de
l'edifici no respon a la protecció solar desitjable.

La dimensió de la finestra es podria ampliar en alçada, i la protecció solar horitzontal a
nord sembla més un recurs compositiu de façana que una necessitat real.

1,50

La proposta aporta imatges d'espais interiors, on s'aprecia l'aposta per materials càlids
i preocupació per l'amabilitat. Es proposa la utilizació de materials naturals, la
implementaicó d'imatges d'entorns naturals i mampares medicalitzades integrades.

1,00

Les imatges aportades dels àmbits interiors mostren la voluntat de crear uns espais
saniatis eficients, sense aprofundir en la materialitat i la calidesa.
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2.c Sistemes i processos constructius d'arquitectura (fins a 4 punts)
4,00
3,50
3,50
La proposta es considera molt favorable.
Es valora el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en els elements
La proposta es considera molt favorable.
clau per al compliment de terminis: estructura, envolupants, divisòries i acabats
Estructura preabricada, de formigó 100%, regular i ben platejada.
interiors.
L'estructura és clara i ordenada, tota de formigó 100% industrialitzada.
Façana amb diversos passos constructius. Al no ser un sol element és l'apartat on la
La façana modular també és industrialitzada en un sol element, que incorpora
proposta podria millorar i no és tant ràpida en execució.
tancament i obertures, i la segona pell és de xapa perforada d'alumini.
L'ús d'envans/mampares prefabricats permet una major velocitat d'execució.
Preveu divisòries industrialitzades que es fabriquen en taller i, per tant, permeten
En aquest edifici, la solució proposada de banys prefabricats (32) permet velocitat
velocitat d'execució i menys presència a l'obra.
d'execució en la part d'acabats.

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.e Sistemes d'instalꞏlacions (fins a 6 punts)
Es valora el plantejament general de les instalꞏlacions, aportant solucions clares amb
esquemes dels diferents sistemes.

2,00

6,00

1,50

1,75

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.

4,00

2,00

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.).

2,00

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.

10,00
4,00
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2,50
La proposta es considera correcta.
L'estructura mixta, pilars metàlꞏlics i forjats de formigó prefabricat, és clara i ordenada.
Façana amb diversos passos constructius: panell sandvitx sobre subestructura +
finestres + pell exterior.
En apartat d'acabats interiors, proposa banys prefabricats (32) que agilitzen l'obra
interior, però no detalla el sistema específic per a la resta de divisòries i d'acabats.
Malgrat les bones intencions, la solució tècnica no està prou detallada.

1,50

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

Es valoren de forma molt 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 la compra de solucions preindustrialitzades i premuntatge en
taller, conductes i canonades amb connexions ràpides.

S'identifiquen els punts vitals per afavorir els terminis: capçals de llits suspesos, banys
prefabricats, produccions preindustrialitzades i premuntatge en taller.

S'identifiquen els punts vitals per afavorir els terminis.
La proposta combina banys preindustrialitzats i connexions ràpides.

4,50

3,75

4,50

S'ha valorat de manera favorable el plantejament general del sistema d'Instalꞏlacions.

La valoració del conjunt de la proposta es correcta.

S'aporten solucions clares i concretes amb esquemes dels sistemes d'electricitat i de
clima 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'aporten solucions clares i concretes amb esquemes dels sistemes d'electricitat i de
clima 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.

Es valora positivament el predimensionament de les produccions. Es planteja un bon
emplaçament de les producions de climatitzacio, aixì com la implantació de màquines i
de patis de distribució.

S'aporten solucions clares però sense arribar a concretar en el predimensionament de
la producció. La distribució en planta només es defineix en la coberta.

3,50

S'ha valorat de manera favorable el plantejament general dels sistemes
d’instalꞏlacions.
S'aporten solucions clares i concretes amb esquemes dels sistemes d'electricitat i de
clima 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.
Es valora positivament el predimensionament de les produccions. Es planteja un bon
emplaçament de les producions de climatització, aixì com la implantació de màquines i
de patis de distribució.

Es valora a banda la iniciativa per l'eficiència i la previsió per cobrir la possible futura
demanda.

La proposta resol, a més, les interferències amb les preexistencies i el connexionat
amb les escomeses.
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.

3

3,50

Es destaca l'estudi detallat de distribució per planta i la secció amb totes les
instalꞏlacions, així com la proposta de segregació plantejada de la climatització i
l’aportació d’un tercer pati, que soluciona favorablement la intervenció a la planta 3.
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, 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.

2,00

2,00

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

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

1,25

Es valora de manera excelꞏlent la proposta d'anàlisi.

Proposta amb anàlisi favorable.

Proposta amb anàlisi correcta.

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 adequacions prèvies, l'evolució de l'obra clara, amb una bona
separació de circuits, d'espais d'obra i de recorreguts i d'espais de l'hospital per a
seguir funcionant minimitzant interferències.

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 proposen un ordre clar i unes millores que permeten optimitzar
l'organització i el transcurs de l'obra, amb l'estudi dels circuits obra/hospital clars i la
previsió dels espais necessaris per al seu desenvolupament.

No s'aprofundeix en les mesures de minimització de pols i de sorolls, nosocomials, ni
d'específiques covid. Es proposa una implantació d'obra i uns circuits ben diferenciats
entre obra i hospital.

9,00
4,00

7,50
3,00

6,50
2,50

Es valora la proposta de manera excelꞏlent.

Es valora la proposta de manera favorable

Es valora la proposta de manera correcta.

Es presenta un estudi detallat de les fases d'execució. Fa una anàlisi pormenoritzada
de les afectacions de serveis i de les circulacions exteriors.

Defineix de manera desglossada les fases d'execució i millora la definició de les
circulacions. Fa una anàlisi genèrica de les afectacions de serveis.

Millora les circulacions, especialment la de bombers, i la implantació per al
desmuntatge de la coberta de fibrociment. Fa una anàlisi genèrica de fases d'execució
i d'afectació de serveis.

5/15
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4.b Justificació de la planificació proposada
3,00
2,50
2,50
Es valora de manera molt favorable la justificació de la planificació proposada.
Es valora de manera molt favorable la justificació de la planificació proposada.
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.
La proposta presenta una justificació i una integració clares del sistema BIM. Respecte
La proposta presenta una justificació i una integració clares del sistema BIM. Respecte
Es valoren positivament aquelles propostes que incloguin un diagrama de
de LPS ha integrat el sistema ja en fase de preparació d'oferta. Presenta el resultat de
de LPS, ha integrat el sistema ja en fase de preparació d'oferta. Presenta el resultat de
precedències, una planificació pull que sigui coherent amb l'obra a executar i denotin
sessions Pull amb tots els agents, inclòs els subcontractistes principals.
sessions Pull amb tots els agents, inclòs els subcontractistes principals.
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.
S'intueix l'estudi de les dependències, així con una anàlisi de restriccions centrades
S'intueix l'estudi de les dependències així con una anàlisi de restriccions. Aporta
La planificació a llarg haurà de ser coherent amb la proposta funcional, formal i
especialment en les fases de tramitacions amb companyies subministradores i en la
l’anàlisi del procés de compra i d'aprovisionament temporalitzat.
constructiva plantejada. S’haurà de justificar que les reunions per a l’elaboració de
connexió amb edifici existent. Aporta l’anàlisi del procés de compra i d'aprovisionament
l’oferta s’han realitzat com a equip integrat i s’han incorporat els principals proveïdors i
temporalitzat.
La proposta presenta preindustrialització en fase d'estructura, façana, part de les
subministradors. Es valoren positivament les metodologies Lean design i Lean
instalꞏlacions i capçals de llits. Identifica l'estructura, la façana i les sales
construction, coherents amb tota la resta de la proposta.
La proposta presenta preindustrialització en fase d'estructura, dels banys, part de les
representatives com a elements repetitius, on s'ha estudiat el takt time.
Aportació d'una planificació del procés de disseny amb les etapes de conceptualització,
instalꞏlacions i panells dels capçals de llits. Divideix la façana i les plantes com a
validació i enginyeria de detall, com a mínim, coherent amb tota la intervenció.
elements repetitius, on s'ha estudiat el takt time.
Presenta de manera genèrica la planificació de la posada en marxa o built in quality,
Es valora la planificació de la fase de posada en marxa i validació, de manera que es
indicant el procés de validació de la qualitat i el registre dels resultats.
justifiqui el test i la prova de les instalꞏlacions el màxim d’integrades en el procés
No s’observa la planificació de la posada en marxa o built in quality.
constructiu (filosofia “jidoka” o “built-in quality”).
La proposta aporta una bona planificació del procés de disseny. L'estudi de riscos i el
S’ha de justificar el procés de compra i d'aprovisionament per als principals
La proposta aporta una bona planificació del procés de disseny. L'estudi de riscos i el
plantejament de plans alternatius és adequat.
subministraments i que sigui coherent amb tota la proposta.
plantejament de plans alternatius és adequat.
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.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

2,50

2,00
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2,00
Es valora de manera favorable la justificació de la planificació proposada.
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 indicant la presència dels subcontractistes principals i amb un
estudi molt detallat 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 realitzar l’estructura amb preensamblatges a taller per accelerar
el muntatge a 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 l'estudi de riscos amb el
plantejament de plans alternatius.

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. 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 defineix un seguiment Lean construction i Lean design adequat. Presenta
una estructura de reunions i un sistema de gestió apropiats, però no queden clars els
diferents nivells de decisió i la seva interrelació. Tampoc 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. Presenta
una estructura de reunions i un sistema de gestió apropiats, però no queden clars els
diferents nivells de decisió i la seva interrelació. Tampoc 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.

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.

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.

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.

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

50,00

3

38,00

39,25
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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.

31,75
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38,00
28,50
29,50
2. VALORACIÓ DE LA PROPOSTA (fins a 38 punts)
2.a Proposta arquitectònica i d'integració en l'entorn, en relació amb l'edifici
10,00
7,50
8,50
existent i la ciutat. Qualitat arquitectònica (fins a 10 punts)
Es resolen de manera molt favorable la implantació i la integració amb l'entorn, així
La proposta resol molt favorablement i de manera efectiva la seva implantació, així
Es valora la implantació i la integració de l’edifici, la urbanització amb l'entorn i les
com la proposta d'espai públic.
com la configuració de l'espai públic.
preexistències.
L'espai públic proposat a les imatges dona una resposta exemplar al previst als plecs,
L'espai públic proposat es resol de manera que el vial logístic s'integra en l'actuació,
Es valoren els valors estètics i compositius de les façanes, de les cobertes, els
combinant materials durs i tous amb zones enjardinades vinculades a l'aixopluc del
afavorint el concepte de plaça-parc requerit. La proposta de jardineres a nivell de
materials i el tractament arquitectònic de la proposta.
porxo en planta baixa. Davant de l'edificació es genera una gran plaça amb marcat
paviment, que discorren en sentit transversal a façana, crea una trama que configura
caràcter urbà. Entre edificis, l'espai públic flueix des de la porxada acompanyant
diferents zones d'estar que s'escampen per tot l'àmbit i generen una autèntica plaça
l'accés a l'edifici des del carrer intern, i direcciona els usuaris cap a les vistes del
coberta que s'aboca al congost del Ripoll.
congost del riu Ripoll.
L'edificació es manté dins els gàlibs permesos, i es considera favorable respecte de la
L'edificació es manté dins els gàlibs permesos, i en relació a l’edificació existent,
integració de l’entorn.
prioritza el distanciament de les hospitalitzacions amb l'edifici Santa Fe.
Es valora de manera correcta el valor estètic i compositiu de la façana, així com el
Es valora molt favorablement el valor estètic i compositiu de la façana així com el
tractament arquitectònic.
tractament arquitectònic. Es considera una proposta compositivament molt clara i
Es proposa el mateix sistema de façana a nord i a sud. Resol la proposta mitjançant un
amable, amb un tractament que diferencia la planta baixa de la resta de volumetria. Es
panell prefabricat de formigó vist i finestra horitzontal, que marca l'ordre amb què es
destaca la proposta en conjunt amb harmonia compositiva: porxo, cos assistencial i
percep l'edifici des de la llunyania i aporta la materialitat des de l'entorn proper.
planta tècnica.
Aquesta façana resulta funcional i constructivament inqüestionable, tot i que la imatge
7,00
8,00
6,00
Es proposa un mòdul industrialitzat elaborat totalment a taller que configura la totalitat
exterior no assoleix una composició especialment representativa dels usos de l'edifici.
de les dues façanes de l'edifici. Aquest mòdul permet adaptar i integrar les necessitats
En el llenguatge compositiu es troba a faltar la presència d'elements que expliquin
de programa funcional incorporant variacions i ajustos que alhora que allunyen la
l'amabilitat i la calidesa més humanista que ofereix la proposta en el seu interior. El
proposta de la repetició industrial i la direcciona cap a una arquitectura de proximitat
tractament de la façana lateral proposa la realització d'una balconada que demostra
d'escala més humana i amable. Cal valorar el tractament específic de la coberta en
interès i la importància d'obrir-hi les visuals de l'edifici.
favor de les visuals que hi ha des de l'edifici Taulí.
Proposa una coberta invertida amb tractament de formigó.
Es proposa una coberta amb tractament de colors que redueix l'impacte visual de
l'actuació pels pacients de l'edifici existent.
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30,75
8,00
La proposta resol favorablement, i de manera efectiva, la seva implantació, així com la
configuració de l'espai públic.
L'espai públic proposat es resol de manera que els radis de gir del vial logístic
s'integren en l'actuació, afavorint el concepte de plaça-parc requerit. La proposta es
centra en configurar una bossa verda seguint el perímetre de l'edifici Santa Fe. Així
mateix, una línia d'arbres fa carrer en paralꞏlel a la façana de l'edifici, que es connecta
mitjançant una pavimentació dura sobre la que se situen elements longitudinals que
actuen de mobiliari. D'aquesta manera, la planta baixa de l'edifici esdevé un espai
d'estada diferenciat de la resta de l'actuació.
L'edificació es manté dins els gàlibs permesos, i es considera favorable respecte de la
integració de l’entorn. Es valoren molt favorablement el valor estètic i compositiu de la
façana, així com el tractament arquitectònic.

6,50

Es valora molt favorablement la proposta compositiva, que resulta clara i amable.
Integra un porxo diferenciat de la resta del volum amb un llenguatge arquitectònic
propi, que complementa l'entorn. La doble pell que embolcalla l'edifici, per assegurar la
intimitat dels pacients respecte de la resta d'edificis, aporta representativitat. La
materialitat d'aquest elements atorguen sobrietat i elegància a l'edifici.
Es destaca el tractament de la coberta en continuïtat de la doble pell de la façana, així
com l'austeritat compositiva del tester.

En general es tracta d'una proposta arquitectònica que equilibra perfectament el
compromís entre la celeritat del procés constructiu, l'eficiència del tancament i
l'amabilitat de la proposta vers el seu entorn i els usuaris.

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.

2,00

1,50

10,00

6,25

La proposta es considera favorable en el seu plantejament, incorporant lleugeres
varacions positives respecte de l'avantprojecte.

La proposta es considera favorable en el seu plantejament, seguint en tot moment
l'esquema de l'avantprojecte.

La proposta es considera, en global, favorable en el plantejament dels espais, que
segueixen l'esquema de l'avantprojecte.
L'element de connexió entre edificis és trapezoïdal i integra l'espai d'informació. Les
peces s'organitzen seguint els criteris de lluminositat i vistes, prioritzant els espais de
pacients i de personal. Els passadissos i les zones internes es realitzen tenint en
compte l'eficiència dels recorreguts. La proposta denota intenció de realitzar una
arquitectura amable i càlida.

1,50

L'element de connexió es planteja com una peça trapezoïdal, capaç de generar espai
més enllà de ser un pas de connexió seguint l'esquema de l'avantprojecte. La ubicació
de l'area assistencial i de l'àrea de personal prioritza la ilꞏluminació natural i les vistes.
Els passadissos i les zones internes es realitzen tenint en compte l'eficiència dels
recorreguts. La proposta denota intenció de realitzar una arquitectura amable i càlida.

7,50
Resol de forma correcta les circulacions, els itineraris i els accessos generals.
No s'aprecien millores significatives respecte de l'avantprojecte.

1,50

L'element de connexió es planteja com una peça elegant, on es produeix un canvi
d'amplada en planta provocant un espai d'espera i d'atenció. Les peces s'organitzen
seguint els criteris de lluminositat i vistes, prioritzant els espais de pacients i de
personal. Els passadissos i les zones internes es realitzen tenint en compte les
sortides visuals i l'eficiència.

7,50
Resol de forma correcta les circulacions, els itineraris i els accessos generals.
No s'aprecien millores significatives respecte de l'avantprojecte.

Resol de forma favorable les circulacions, els itineraris i els accessos generals.
Segueix l'esquema de l'avantprojecte amb algunes millores.
En planta baixa, es millora la relació entre l'accés de personal i l'espai exterior
d'esbarjo.

4,00

2,50

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.

2,50

En global, es valoren de forma correcta, amb punts a millorar, la funcionalitat i
l'organització interna de les àrees i de les subàrees.
Es valora de forma favorable l'esforç per millorar els clústers d’UCI. Es proposa la
millora dels boxos d’aïllats, amb major dimensió, i s'implementen capçals tècnics
suspesos en tots els clústers polivalents, que permetran alliberar d'equipament les
façanes per a deixar pas lliure per als professionals.
4,00

2,00

3,00

No obstant això, l'amplada de les habitacions no es considera del tot adequada.

3,00

Resol de forma favorable la funcionalitat i l'organització interna de les àrees i de les
subàrees, el compliment del nombre i de les dimensions dels espais del programa
funcional i de les superfícies de les àrees, en consonància amb l'avantprojecte.

Resol de forma favorable la funcionalitat i l'organització interna de les àrees i de les
subàrees, el compliment del nombre i de les dimensions dels espais del programa
funcional i de les superfícies de les àrees, en consonància amb l'avantprojecte.

En les plantes d'hospitalització, es guanya un espai per a pacients i per a familiars,
amb vistes a l'exterior.

En planta primera, es reorganitzen les peces de suport per fer coincidir el trànsfer de
llits amb el box d’aïllats, aconseguint una entrada més ordenada, i una major intimitat
dels pacients.

En planta primera, s'estudien diferents opcions de distribució de les unitats d'UCI per
als escenaris covid i post-pandèmia. Es modifica la posició dels boxos d’aïllats,
aconseguint més intimitat dels pacients respecte dels trànsfers d'entrada i de sortida
de professionals.

3,00

A les plantes d'hospitalització, s'ajusta la distribució per no tenir les portes dels banys
directament als passadissos generals.
Funcionalment, aprofitar el pont per a colꞏlocar programa es considera positiu.

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

Molt bona proposta de dimensió de les finestres de les UCI's i de les habitacions, tant
per llum natural com per vistes des dels llits.

La proposta aporta representacions d'espais tipus (sala d'UCI, control i habitació tipus)
on s'aprecia l'aposta per materials càlids i la preocupació per l'amabilitat. Es proposa la
utilització de materials naturals.
2,00

2,00

1,75
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Es valora de forma favorable l'esforç per aconseguir una proposta on s'estableix un
bon equilibri en relació a l'entrada de llum natural i a les vistes de l'exterior.

Es valora de forma excelꞏlent l'esforç per aconseguir llum natural a l'interior de l'edifici.

Es valora de forma molt favorable l'esforç per aconseguir llum natural i vistes de
l'exterior, amb finestres fins a sostre amb les proteccions solars adequades segons
orientació.

La proposta mostra representacions dels espais interiors singulars, com sala d'UCI,
control d'infermeria, passadís de la unitat d'hospitalització i habitació tipus. Els
materials i la qualitat ambiental proposats contribueixen a una arquitectura amable,
calmada i contemporània.

La proposta proposa un tamís que actua de proteeció solar i de les visuals no
desitjades, que només se situa allà on cal, alliberant els espais i propiciant l'entrada de
llum natural i les vistes del pasiatge.
1,50

La proposta aporta imatges de l'espai interior de tractament, on s'aprecia la
preocupació per generar espais amables i confortables.
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2.c Sistemes i processos constructius d'arquitectura (fins a 4 punts)
4,00
3,50
3,50
La proposta es considera molt favorable.
Es valora el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en els elements
La proposta es considera molt favorable.
clau per al compliment de terminis: estructura, envolupants, divisòries i acabats
L'estructura és clara i ordenada, tota de formigó 100% i industrialitzada.
interiors.
Estructura preabricada de formigó 100% ,regular i ben platejada.
La façana modular també és industrialitzada en un sol element, que incorpora
Façana amb pocs passos constructius i sistemes d'execució ràpida.
tancament i obertures, de ràpida execució i que facilita el treball amb altres oficis.
L'ús d'envans/mampares prefabricats permet una major velocitat d'execució. La
La protecció solar exterior es pot executar en paralꞏlel amb feines a l'interior.
proposta de banys prefabricats (32) permet velocitat d'execució en la part d'acabats.
Preveu divisòries industrialitzades, que es fabriquen en taller i utilitzables tant per a
banys com per a divisòries convencionals.

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.e Sistemes d'instalꞏlacions (fins a 6 punts)
Es valora el plantejament general de les instalꞏlacions, aportant solucions clares amb
esquemes dels diferents sistemes.

2,00

6,00

1,75

2,00

6
3,50

La proposta es considera molt favorable.
Estructura clara i ordenada, mixta de pilars metàlꞏlics + forjats de formigó .
Façanes preindustrialitzades de formigó prefabricat que minimitzen treballs en obra, a
favor de les tasques a taller.
Proposa prefabricar elements divisoris i acabats interiors.

1,75

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

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: banys prefabricats, produccions
preindustrialitzades, connexions ràpides i premuntatge en taller.

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.

4,50

3,00
S'ha valorat de manera favorable el plantejament general dels sistemes
d’instalꞏlacions.
S'aporten solucions clares i concretes amb esquemes dels sistemes d'electricitat i de
clima 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.
Es valora positivament el predimensionament de les produccions. Es planteja un bon
emplaçament de les producions de climatització, aixì com la implantació de màquines i
de patis de distribució.

5,25
La proposta s'ha valorat correcta, amb alguns aspectes a millorar

S'ha valorat molt favorable el plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions.

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

S'aporten solucions clares i concretes amb esquemes dels sistemes d'electricitat i de
clima, 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.

La proposta no és prou clara, doncs no s'observa el predimensionament de les
potències i l'aprofundiment quant a distribució i ubicació.

Es valoren positivament les estimacions de potència. Es planteja un bon emplaçament
de les producions de climatització, aixì com la implantació de màquines i de patis de
distribució.
A destacar la millora en la distribució d'energia, aportant una major flexibilitat a tota la
xarxa elèctrica, i la implementació de solucions molt eficients per a la producció de
climatització.

A destacar l'estudi detallat de distribució per planta i la secció amb totes les
instalꞏlacions, així com la proposta de segregació plantejada de la climatització i
l’aportació d’un tercer pati, que soluciona favorablement la intervenció a la planta 3.
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.

4,00

2,00

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.).

2,00

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.

10,00
4,00
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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, complementats amb
sistemes actius d'alta eficiència, amb una coherència entre producció i demanda.

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

Es proposen solucions genèriques d'energies renovables, amb dipòsit d'aigües pluvials
per al reg, i l'assoliment de certificació energètica complementària a la demanda del
plec.

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

1,50

1,50

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

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.

1,25

2,00

1,75

Proposta amb anàlisi correcta.

Proposta amb anàlisi excelꞏlent.

Proposta amb anàlisi molt favorable.

Si bé no es concreten mesures de minimització de pols, de sorolls, ni nosocomials,
etc., es proposa un ordre clar i unes millores que permetin optimitzar l'organització i el
desenvolupament de l'obra.

Es relacionen mesures correctores molt detallades de minimització de pols i de sorolls,
nosocomials, etc. Es descriuen mesures específiques i aspectes d'impacte sobre el
ritme de l'obra i de l'activitat de l'hospitlal. Es proposen una implantació i uns circuits
clars, i fa anàlisi acurada d'afectacions de serveis existents, que poden influir en el
desenvoluament i en la velocitat d'execució de l'obra.

Es proposa un seguiment específic i continuat de les interferències de les obres a
l'activitat, amb compromís de detectar punts crítics i minimitzar afectacions. Es
proposa un ordre d'execució clar i fa una anàlisi molt acurada d'afectacions de serveis
existents, que poden influir en el desenvolupament i en la velocitat d'execució de l'obra,
proposant mesures correctores per a moltes de les restriccions.

8,00
3,00

8,50
3,50

8,00
4,00

Es valora la proposta de manera favorable

La proposta es valora de manera molt favorable.

Es valora la proposta de manera excelꞏlent.

Millora la definició de les circulacions, especialment la de bombers, i l'accés a obra.
Defineix de manera desglossada les fases d'execució i fa un estudi genèric d'afectació
de serveis.

Es presenta un estudi detallat de les fases d'execució, amb anàlisi pormenoritzada de
les afectacions de serveis.

Es presenta un estudi detallat de les fases d'execució, amb anàlisi pormenoritzada de
les afectacions de serveis i de les circulacions exteriors.
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4.b Justificació de la planificació proposada
3,00
2,50
3,00
Es valora de manera excelꞏlent la justificació de la planificació proposada.
Es valora de manera molt favorable la 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.
La proposta presenta una justificació i integració clara del sistema BIM incorporant
La proposta presenta una justificació i una integració clares del sistema BIM, a través
Es valoren positivament aquelles propostes que incloguin un diagrama de
propostes de realitat virtual i augmentada. Preveu la connexió de la programació de
del que s'anomena Quiosc BIM. Respecte de LPS, ha integrat el sistema ja en fase de
precedències, una planificació pull que sigui coherent amb l'obra a executar i denotin
l’obra i el model. Respecte de LPS ha integrat el sistema ja en fase de preparació
preparació d'oferta. Presenta el resultat de sessions Pull amb tots els agents, inclosos
cert coneixement de les dificultats de l'actuació, així com una bona explicació i
d'oferta. Presenta el resultat de sessions Pull amb tots els agents, inclosos els
els subcontractistes principals.
justificació de l’ordre i del ritme d’execució de l’obra.
subcontractistes principals.
La planificació a llarg haurà de ser coherent amb la proposta funcional, formal i
S'intueix l'estudi de les dependències i no es presenta l'anàlisi de restriccions. Aporta
constructiva plantejada. S’haurà de justificar que les reunions per a l’elaboració de
Presenta una revisió del camí crític i aporta l’anàlisi del procés de compra i
l’anàlisi del procés de compra i d'aprovisionament temporalitzat.
l’oferta s’han realitzat com a equip integrat i s’han incorporat els principals proveïdors i
d'aprovisionament temporalitzat.
subministradors. Es valoren positivament les metodologies Lean design i Lean
La proposta no presenta preindustrialització. Com a elements repetitius, defineix l’obra
construction, coherents amb tota la resta de la proposta.
La proposta presenta preindustrialització. Identifica sales representatives com a
en sis parts. Presenta la programació d’una d’aquestes parts indicant que les altres
Aportació d'una planificació del procés de disseny amb les etapes de conceptualització,
elements repetitius, on s'ha estudiat el takt time. En la planificació a llarg, presenta
cinc són repetitives amb inici escalonat. No s’identifica una anàlisi temporal per ajustar
validació i enginyeria de detall, com a mínim, coherent amb tota la intervenció.
proves en arquitectura i en instalꞏlacions, definint les tasques principals de comisioning
el takt time.
Es valora la planificació de la fase de posada en marxa i validació, de manera que es
dins la proposta de built in quality.
justifiqui el test i la prova de les instalꞏlacions el màxim d’integrades en el procés
Presenta de manera generalista la planificació de la posada en marxa o built in quality,
constructiu (filosofia “jidoka” o “built-in quality”).
La proposta aporta una bona planificació del procés de disseny. L'estudi de riscos i el
indicant la possibilitat de realitzar controls d’algunes instalꞏlacions juntament amb
S’ha de justificar el procés de compra i d'aprovisionament per als principals
plantejament de plans alternatius són adequats.
manteniment de l’hospital.
subministraments i que sigui coherent amb tota la proposta.
Es valora la presentació d'una proposta de preindustrialització amb la descripció de les
La proposta integra el procés de disseny en la programació, però no defineix estudi de
solucions i de les iniciatives plantejades.
riscos ni plans alternatius.
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.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

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

50,00

37,75

40,00
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2,50
Es valora de manera molt favorable la justificació de la planificació proposada.
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, indicant la presència dels subcontractistes principals.
Presenta l'estudi de les dependències i una anàlisi de restriccions satisfactoris. Aporta
l’anàlisi del procés de compra i d'aprovisionament temporalitzat.
La proposta presenta un nombre significatiu d'elements prefabricats/preparats.
Identifica plantes i seccions 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 adequats.

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 adequats. 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 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, indicant els 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 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.
En la programació hi defineix la figura de responsable (project manager), 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.

40,50
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38,00
26,50
25,50
2. VALORACIÓ DE LA PROPOSTA (fins a 38 punts)
2.a Proposta arquitectònica i d'integració en l'entorn, en relació amb l'edifici
10,00
7,00
6,00
existent i la ciutat. Qualitat arquitectònica (fins a 10 punts)
Es resol de manera correcta la implantació i la integració amb l'entorn, així com la
Es resolen de manera favorable la implantació i la integració amb l'entorn, així com la
Es valora la implantació i la integració de l’edifici, la urbanització amb l'entorn i les
proposta d'espai públic.
proposta d'espai públic.
preexistències.
L'espai públic proposat es realitza amb una pavimentació uniforme, de franges de
Es valoren els valors estètics i compositius de les façanes, de les cobertes, els
peces de paviment drenants d'alta resistència per conduir l'aigua a l'aljub. A sobre
L'espai públic proposat dona resposta al previst als plecs, proposant clarament una
materials i el tractament arquitectònic de la proposta.
d'aquesta trama uniforme s'hi disposen elements de mobiliari de formes circulars i
zona pavimentada tipus, formant carrer entre edificis, i una zona més tova creant una
escocells que, des de la porxada de l'edifici, s'escampen per l'àmbit. Per contra, la
plaça verda exterior davant de l'edifici. La proposta d'urbanització decideix no integrar
proposta d'urbanització decideix no integrar el vial de servei, restant claredat a la
el vial de servei. Es vincula la zona d'esbarjo sota el porxo d'accés deixant l'espai entre
unficació del conjunt.
edificis com una àrea interna pacificada. Es proposen jardineres vinculades a la
L'edificació es manté dins els gàlibs permesos, i es considera correcta respecte de la
pavimentació de carrer delimitant l'àmbit edificat. S’incorpora el concepte de biofília a
integració de l’entorn.
l'actuació.
L'edificació es manté dins els gàlibs permesos, i es considera favorable respecte de la
Es valoren correctament, amb aspectes a millorar, el valor estètic i compositiu de la
integració de l’entorn.
façana, així com el tractament arquitectònic.
Es defineix un sistema de façana modulat i seriat que configura un ritme continu
Es considera correcte el valor estètic i compositiu de la façana, així com el tractament
d'obertures verticals molt clar, resol la proposta de manera metòdica i estableix un
arquitectònic.
llenguatge compositiu que interpelꞏla directament l'edificació existent. Amb un resultat
La proposta aposta per una imatge de contrast amb el seu entorn, clarament
4,50
8,00
5,50
final poc representatiu, es considera poc adequat. El cos de connexió canvia el
caracteritzada pel color fosc dels seus elements, que dificulta la seva integració amb
llenguatge, prioritzant la massivitat en relació a la lleugeresa.
l'entorn. En aquest sentit es fa imprescindible i complementària la introducció dels
Aquesta façana resulta constructivament efectiva i amb una modulació de les fusteries
elements vegetals que ajuden a suavitzar i aporten amabilitat al conjunt. Es proposa el
que contribueix a la polivalència de l'edifici, però en general es tracta d'una proposta
mateix sistema de façana a nord i a sud, resolent la proposta de manera contundent.
arquitectònica molt marcada pels criteris constructius que en limiten la llibertat
El cos de connexió adapta el llenguatge existent a l'edifici principal d'urgències del Parc
compositiva.
Taulí. El tractament dels testers i del pont resten claredat a la proposta en conjunt,
Es proposa una coberta lleugera a base de panel sandvitx.
amb diversos llenguatges i materialitats. Aquesta façana resulta constructivament
efectiva i, amb la modulació de les fusteries, contribueix a la polivalència de l'edifici.
Es proposa una coberta enjardinada.

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.

1,50

10,00

7,25

4,00

3,00

1,50

5,00

Es valora correctament el valor estètic i compositiu de la façana, així com el
tractament arquitectònic.
Es planteja una solució formalment molt clara, fonamentada en la constitució d'un
volum pur de formigó blanc, amb panells preafbricats ultra lleugers i finestres
horitzontals, que només es trenca en cantonada generant dos grans buits compositius,
que responen a la disposició de peces d'estada de grups, privilegiant les visuals amb
el congost. La claredat formal de la proposta es considera correcta en tot. No obstant,
es considera caracteritzada per un excés d'autonomia compositiva que condiciona la
seva integració amb l'entorn. La imatge exteroir no assoleix una composoció
especialment representativa dels usos de l'edifici.
No es defineix el tractament de coberta, més enllà de presentar un evolvent a la planta
tècnica.

La proposta es considera, en global, favorable en el plantejament dels espais, que
segueixen l'esquema de l'avantprojecte.

1,50

L'element de connexió entre edificis és lineal i l'espai d'informació se situa dins de
l'àmbit de l'edifici. Les peces s'organitzen seguint els criteris de lluminositat i vistes,
prioritzant els espais de pacients i de personal. Els passadissos i les zones internes es
realitzen tenint en compte l'eficiència dels recorreguts.

5,50
Es resol de forma correcta, amb punts a millorar, respecte de les circulacions, dels
itineraris i dels accessos generals.

En planta baixa, es millora la relació entre l'accés de personal i l'espai exterior
d'esbarjo.

Es valora l'esforç per estudiar la posició dels ascensors i de les escales, per donar
més flexibilitat a totes les plantes.

Es valora l'esforç per estudiar la posició dels nulcis verticals i de les escales per dotar
les plantes de més polivalència, però el resultat de les sortides dels ascensors és poc
clar.

3,00

2,00

Resol de forma favorable la funcionalitat i l'organització interna de les àrees i de les
subàrees, el compliment del nombre i de les dimensions dels espais del programa
funcional i de les superfícies de les àrees, en consonància amb l'avantprojecte.

Es valoren de forma favorable la funcionalitat i l'organització interna de les àrees i e les
subàrees, el compliment del nombre i de les dimensions dels espais del programa
funcional i de les superfícies de les àrees.

En planta baixa, s'incorporen un espai de vending i uns banys de suport a l’àrea
exterior d'esbarjo.

En general, respecta l’avantprojecte, però proposa les millores següents:

En planta primera, de cada clúster d'UCI, s’ajunten els dos magatzems de suport en
un de sol per aconseguir un box d'aïllat més gran, i fer l'espai més agradable i més
polivalent.

3,00

En planta primera, la modificació de la posició dels nuclis d'escales permet fer més
grans els boxos d'aïllats.

En global, es valoren de forma correcta amb punts a millorar la funcionalitat i
l'organització interna de les àrees i de les subàrees.
Es valora l'esforç en millorar la distribució. La planta està molt ordenada i es guanya
espai per a sala de familiars, amb vistes al paisatge en totes les plantes.
No obstant això, l'amplada de les habitacions no es considera del tot adequada.
2,00

En plantes d'hospitalització, es guanyen dos locals, un per a pacients i familiars i un
altre polivalent, reconvertibles a futur en habitacions, si s'escau.
Fa petits ajustos per fer més gran la superfície de les habitacions, cosa que beneficia,
sobretot, les habitacions individuals.

Es valora de forma favorable l'esforç per aconseguir una proposta on s'estableix un
bon equilibri en relació a la qualitat dels espais.

Es valora de forma favorable l'esforç per aconseguir una proposta on s'estableix un
bon equilibri en relació a l'entrada de llum natural, a les vistes de l'exterior i a la qualitat
dels espais.

En la seva definició, la proposta integra elements, com el cilce circadià o el paisatge.
Així mateix, es preocupa per incorporar, de manera equilibrada, la ilꞏluminació natural i
la protecció solar i el gaudi del paisatge, tant per al personal com per als pacients.
1,25

La proposta es considera correcta en la implantació i en la integració, que formalment
són clares.
La proposta d'urbanització genera un espai públic on es prioritza la superfície
pavimentada dura en relació a la superfície tova o enjardinada. Sobre la gran
superfície de plaça es colꞏloca estratègicament algun element de mobiliari, però es
troba a faltar una major presència d'arbrat. L'espai de plaça porxada s’emfatitza en
provocar un accés a l'edifici en aquest punt. L'edificació es manté dins els gàlibs
permesos, i es considera correcta respecte de la integració de l’entorn.

Resol de forma favorable les circulacions, els itineraris i els accessos generals.
Segueix l'esquema de l'avantprojecte amb algunes millores.

Es valora de manera correcta la proposta, que incorpora conceptes com la
neuroarquitectura en la configuració dels espais.

2,00

El pont de connexió entre edificis és lineal i, en conseqüència, l'espai d'espera també
ho és. En la proposta, s'ubica l'espai d'informació dins de l'edifici. Les peces
s'organitzen seguint els criteris de lluminositat i vistes, prioritzant els espais de pacients
i de personal. Els passadissos i les zones internes es realitzen tenint en compte
l'eficiència dels recorreguts.

7,50

Funcionalment, aprofitar el pont per a colꞏlocar programa es considera positiu.

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

6,50

Resol de forma favorable les circulacions, els itineraris i els accessos generals.
Segueix l'esquema de l'avantprojecte amb algunes millores.

3,00

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.

4,00

L'element de connexió es planteja com una peça trapezoïdal, capaç de generar espai
més enllà de ser un pas de connexió seguint l'esquema de l'avantprojecte. La ubicació
de l'area assistencial i de l'àrea de personal prioritza la ilꞏluminació natural i les vistes.
La proposta denota intenció de realitzar una arquitectura amable i càlida.

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

23,25

La proposta es considera favorable, seguint l'esquema de l'avantprojecte.

La proposta es considera favorable en el seu plantejament, seguint l'esquema de
l'avantprojecte.

2,00

9

Es defineix un espai de circulacions i la seva vinculació amb l'exterior mitjançant una
imatge 3D. Es troba a faltar la definició més concreta de la idea dels espais tipus
assistencials (habitacions i UCI's).

1,50

A la planta d'UCI, la verticalitat de les finestres entren en colꞏlisió amb algun element
intern.
La proposta aporta imatges de l'espai interior de tractament i d'una habitació tipus, on
s'aprecia la preocupació per generar espais amables i confortables, amb l'ús de
materials i de mobilari de cromatisme serè i càlid.

10/15

La solució de façana de finestra hortizontal permet una gran entrada de llum als
espais, així com el gaudi de les panoràmiques per als pacients i per al personal.

Es proposen finestres balconeres, modulades segons estructura, que garanteixen una
ilꞏluminació natural constant en l'espai però que, com a contrapartida, emmarquen el
paisatge evitant gaudir de les visions panoràmiques.
1,50

La proposta aporta una representació de l'habitació tipus, on es pot observar la
preocupació per la realització d'espais amables i càlids que ajudin a la recuperació dels
pacients i al bon treball dels profesionals.
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2.c Sistemes i processos constructius d'arquitectura (fins a 4 punts)
4,00
2,00
2,50
La proposta es considera correcta.
Es valora el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en els elements
La proposta es considera correcta, amb punts a millorar.
clau per al compliment de terminis: estructura, envolupants, divisòries i acabats
L'estructura és mixta, d'acer i formigó, amb una geometria clara.
interiors.
Estructura de formigó 100% i amb geometria clara.
La façana està ben estudiada.
Proposta de façanes que poden alentir la construcció (participació de diversos passos i
Solució d'acabats i de divisòries interiors amb sistemes que no acceleren el ritme
diferents industrials per a les fases del procés constructiu).
constructiu.
Solució d'acabats i de divisòries interiors amb sistemes que no acceleren el ritme
constructiu.

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.e Sistemes d'instalꞏlacions (fins a 6 punts)
Es valora el plantejament general de les instalꞏlacions, aportant solucions clares amb
esquemes dels diferents sistemes.

2,00

6,00

1,50

1,50

4,00

2,00

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.).

2,00

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.

10,00
4,00

2,50
La proposta es considera correcta.
Estructura de formigó 100%, amb una geometria d'estructura clara.
Plaques de formigó en façana per unificar industrial/sistema en una sola peça que
integra tots els elements, excepte la fusteria.
Solució d'acabats interiors i divisòries amb sistemes tradicionals. Poc detall o solucions
que permetin major velocitat d'execució.

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.

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 proposta combina preindustrilitzacio modular a taller del centre de transformació,
produccions, unitats de tractament d'aire cablejades i amb control de fàbrica.

4,50

3,75

3,75

S'ha valorat favorablement el plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions.

S'ha valorat correcte el plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions.

S'ha valorat correcte el plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions.

S'aporten solucions clares i concretes amb esquemes dels sistemes d'electricitat i de
clima 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, i les estimacions de potència.

S'aporten solucions clares a la part descriptiva, amb propostes coherents per la
producció dels principals sistemes, però no s’acaben de concretar. Es presenten
alguns detalls de distribució, d’acord amb els esquemes proposats, sense les
estimacions de potència.

El plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions, tot i ser l'exigible en els
esquemes bàsics demanats, en general no arriba a concretar prou detall. Es troben a
faltar estudis més definits que permetin analitzar i valorar la proposta amb més
profunditat.

Es planteja un bon emplaçament de les producions de climatització, aixì com la
implantació de màquines i de patis de distribució. S'aporta un ampli desenvolupament
en planta, així com un conjunt en BIM, el que denota un vast estudi de la implantació
de les instalꞏlacions a l’edifici.

Es planteja un bon emplaçament de les producions de climatització, aixì com la
implantació de màquines i de patis de distribució. La proposta en BIM per la
implantació d’equips és clara en coberta.

S'aporten solucions concretes als esquemes per a la climatització i per a la producció
d’aigua calenta.

3,00

Es fa una correcta anàlisi de les afectacions en la distribució per planta, però rmanca
una proposta clara per a la implantació dels equips principals.

No es considera adient la posció de la central de transformació i del grup electrògen a
l'espai d'esbarjo.

2,50

2,00

La proposta es valora de manera favorable.

La proposta es valora de manera correcta.

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

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, complementats amb
sistemes actius d'alta eficiència, amb una coherència entre producció i demanda.

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

Proposa un sistema de drenatge natural per a recollida d'aigua pluvial en un dipòsit al
soterrani.

Fa una proposta de panells tèrmics de buit que no es considera adient per la tipologia i
el règim d'ús.

Les propostes de sistemes actius (cogeneració, acumulació estacional, etc.) no són
prou justificades pel que fa al seu encaix a la proposta general d'instalꞏlacions.
Els panells híbrids, tot i que poden ser interessants per a l'ús d'hospitalització, pot ser
un problema en certes èpoques de l'any per dissipació de calor.

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

A destacar la inclusió de les escomeses de serveis amb l’edifici actual i la sensibilitat
en aspectes de manteniment.
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.

9

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, però amb punts a millorar.

Proposta amb anàlisi correcta, però amb punts a millorar.

Proposta amb anàlisi correcta, però amb punts a millorar.

No es relacionen ni es concreten mesures de minimització de pols i de sorolls, ni
nosocomials, etc. Sí que es relaciona la implantació d'espais de l'obra i dels circuits
d'accés específics, generant una zona d'obra més administrativa i tècnica i una altra
més operativa.

No es relacionen ni es concreten mesures de minimització de pols i de sorolls, ni
nosocomials, ni d'específiques covid. Sí que es relaciona correctament la implantació
dels espais d'obra i els circuits d'accés específics.

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

8,50
3,00

7,00
4,00

6,50
3,50

Es valora la proposta de manera favorable.

Es valora la proposta de manera excelꞏlent.

Es valora la proposta de manera molt favorable.

Es presenta un estudi general de les fases d'execució, amb anàlisi pormenoritzada de
les afectacions de serveis. No queden clares les circulacions exteriors.

Es presenta un estudi detallat de les fases d'execució, amb anàlisi pormenoritzada de
les afectacions de serveis i de les circulacions exteriors.

Es presenta un estudi genèric de les fases d'execució, amb anàlisi pormenoritzada de
les afectacions de serveis, així com de les circulacions exteriors.

11/15
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4.b Justificació de la planificació proposada
3,00
2,50
1,50
Es valora de manera correcta la justificació de la planificació proposada.
Es valora de manera molt mavorable la 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.
La proposta presenta una justificació i una integració del sistema BIM. Respecte de
La proposta presenta una justificació i una integració adequada del sistema BIM.
Es valoren positivament aquelles propostes que incloguin un diagrama de
LPS, ha integrat el sistema ja en fase de preparació d'oferta. Presenta el resultat de
Respecte de LPS, ha integrat el sistema ja en fase de preparació d'oferta. Presenta el
precedències, una planificació pull que sigui coherent amb l'obra a executar i denotin
sessions Pull amb tots els agents, sense indicar la presència dels subcontractistes
resultat de sessions Pull amb tots els agents, inclosos els subcontractistes principals.
cert coneixement de les dificultats de l'actuació, així com una bona explicació i
principals.
justificació de l’ordre i del ritme d’execució de l’obra.
Es defineix l'estudi de restriccions, però no es fa referència a les dependències. Aporta
La planificació a llarg haurà de ser coherent amb la proposta funcional, formal i
Es defineix l'estudi de restriccions, sense fer referència a les dependències. Aporta
l’anàlisi del procés de compra i d'aprovisionament temporalitzat.
constructiva plantejada. S’haurà de justificar que les reunions per a l’elaboració de
l’anàlisi del procés de compra i d'aprovisionament temporalitzat.
l’oferta s’han realitzat com a equip integrat i s’han incorporat els principals proveïdors i
La proposta presenta gran nombre d’actuacions amb prefabricació o amb
subministradors. Es valoren positivament les metodologies Lean design i Lean
La proposta presenta la prefabricació de l’estructura. Identifica elements repetitius, on
premuntatge. Identifica les habitacions com elements repetitius, on s'ha estudiat el takt
construction, coherents amb tota la resta de la proposta.
s'ha estudiat el takt time, presentant folgances. No indica un pla de proves al llarg de
time. Indica que caldrà confeccionar un pla de proves al llarg de l’execució de l’obra
Aportació d'una planificació del procés de disseny amb les etapes de conceptualització,
l’execució de l’obra per minimitzar els defectes en la posada en marxa o built in quality.
per minimitzar els defectes en la posada en marxa o built in quality, però sense aportarvalidació i enginyeria de detall, com a mínim, coherent amb tota la intervenció.
lo
Es valora la planificació de la fase de posada en marxa i validació, de manera que es
La proposta aporta una planificació del procés de disseny, però no s’observa un estudi
justifiqui el test i la prova de les instalꞏlacions el màxim d’integrades en el procés
de riscos.
La proposta aporta una bona planificació del procés de disseny. L'estudi de riscos i el
constructiu (filosofia “jidoka” o “built-in quality”).
plantejament de plans alternatius són adequats.
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.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

50,00

3,00

1,50
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1,50
Es valora de manera correcta la justificació de la planificació proposada.
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, 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 la prefabricació de l’estructura i dels panells de la façana. Només
identifica l’estructura com a 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 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 i el
plantejament de plans alternatius són adequats.

1,50

Es valora de manera excelꞏlent 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.

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 adequats. Presenta
una estructura de reunions i un 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.

La proposta presenta un seguiment Lean construction i Lean design millorable, amb
una estructura de reunions i un sistema de gestió confusos. No queden clars els
diferents nivells de decisió i la seva interrelació, però s'observa una bona definició de
l’entorn comú de dades amb control de la informació.

La proposta presenta un seguiment Lean construction i Lean design millorable, amb
una estructura de reunions i un sistema de gestió confusos. No queden clars els
diferents nivells de decisió i la seva interrelació, però s'observa una bona definició de
l’entorn comú de dades amb control de la informació.

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.

No s’observa la proposta de gestió de la planificació last planner ni 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. 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 s’observa la proposta de gestió de la planificació last planner ni 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. 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.

Fa referència a un sistema de gestió de canvis de disseny amb l’equip amb indicació
del tipus de document a utilitzar.

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.

36,00

33,50
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38,00
30,00
22,75
2. VALORACIÓ DE LA PROPOSTA (fins a 38 punts)
2.a Proposta arquitectònica i d'integració en l'entorn, en relació amb l'edifici
10,00
7,50
6,25
existent i la ciutat. Qualitat arquitectònica (fins a 10 punts)
La proposta es considera correcta en la seva implantació, que resulta formalment
La proposta resol molt favorablement, i de manera efectiva, la seva implantació així
Es valora la implantació i la integració de l’edifici, la urbanització amb l'entorn i les
clara.
com la configuració de l'espai públic.
preexistències.
La proposta d'urbanització genera un espai públic basat en la plataforma única, on es
L'esforç per modificar la configuració de la planta baixa permet la generació d'espai
Es valoren els valors estètics i compositius de les façanes, de les cobertes, els
prioritza la superfície pavimentada en relació a la superfície tova o enjardinada. Sobre
públic molt interesant, i singular respecte de la resta de propostes. L'espai públic
materials i el tractament arquitectònic de la proposta.
la gran superfície de plaça es colꞏloquen elements enjardinats que s'acompanyen
proposat es resol de manera molt clara. El vial de servei no s'integra en l'actuació,
d`elements de mobiliari. L’entorn de l'edifici Santa Fe s'identifica com una zona verda
però es genera una gran plataforma-plaça formada per dos tipus de tractament
més àmplia. La proposta emfatitza les possibilitats de carrer interior de l'espai entre
diferents. Sobre una gran estora de paviment dur es delimita un gran àmbit triangular
edificis, apostant per una doble filera d'arbres que condueix a l'accés de l'edifici. En
de pavimentació tova i amb plantació. Les grans dimensions d'aquest àmbit verd
definitiva, es considera més adequat un plantejament més unitari de l’espai públic.
inciten a l'estada. Així mateix, es proposa una plaça porxada que aprofita l’àmbit nord
L'edificació es manté dins els gàlibs permesos, i es considera favorable respecte de la
de l'edificació, estratègicament alliberat en planta baixa per reduir els efectes d'una
integració de l’entorn
profunditat de crugia més ampla que a la resta de propostes.
L'edificació es manté dins els gàlibs permesos. La proposta d'un edifici més ample es
Es valora de manera correcta el tractament del volum construït amb una segona pell
considera favorable, doncs permet configurar la planta baixa més amable, tot i que
metàlꞏlica de lames verticals.
s'apropi una mica més a l'edifici Santa Fe, i redueix la seva llargada respecte del front
Es proposa una façana caracteritzada per un sistema de lames verticals de grans
de l'edifici Tauli.
dimensions, que marca clarament la component compositiva i que vol establir diàleg
5,00
8,00
6,00
amb l'edificació existent, tot i que el resultat final es percep de manera autònoma i
Es valora de manera correcta el valor estètic i compositiu de la façana, així com el
acaba per no encaminar-se en aquesta direcció. El ritme continu i la magnitud
tractament arquitectònic.
d'aquestes lames permet que les necessitats d'obrir-se al paisatge i de protecció solar
Es proposa un sistema de façana industrialitzat que s'aplica a tot l'edifici. El sistema
i d'enfosquiment es realitzin amb un element secundari. Manca una harmonia
basat en la prefabricació de parts opaques d'alumini i fusteries d'alumini, amb protecció
compositiva general que integri bé la doble pell amb els testers, amb la planta tècnica i
integrada, cerca aportar a l'edifici una proposta de lleugeresa i remarcar els aspectes
tecnològics de la construcció. El resultat final del conjunt es materialitza amb forta
amb la planta baixa. Interiorment a aquesta segona pell es disposa un sistema de
presència i contundència en l'entorn immediat, però no és especialment representatiu
finestra horitzontal i ampit opac de solvència funcional contrastada, preveient la
dels usos de l'edifici. És destacable l'esforç per proposar una coberta-jardí amb ús
versatilitat de l'edifici i els usos futurs.
terapèutic en la que es potencia l'accessibilitat, portant els nuclis d'ascensors al pla de
Es proposa una coberta amb continuïtat amb les lames de façana.
façana.
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27,25
7,00
La proposta resol favorablement, i de manera efectiva, la seva implantació i la
configuració de l'espai públic.
La proposta treballa la integració identificant clarament la dificultat de conformar una
proposta que s'aboqui a l'entorn natural i, alhora, estableixi un cert diàleg o remati
l'entorn urbà més proper. La urbanització es resol amb un tractament urbà a la zona
entre edificis conformant carrer, que s'escampa per sota de la zona porxada i des d'on
es provoca l'accés a l’edifici. Coincidint amb el límit porxat i fins el límit del congost,
l'espai s'obre amb un tractament tou generant una esplanada verda que convida al
gaudi del paisatge.
L'edificació es manté dins els gàlibs permesos, i es considera favorable respecte de la
integració de l’entorn. Té un plantejament interesant d'alliberament de planta baixa a
favor de l'espai públic d'esbarjo.

5,50

Es valora correctament el valor estètic i compositiu de la façana, així com el
tractament arquitectònic.
La proposta estableix un diàleg sincer amb l'edificació existent, mantenint un cert
esperit de mimesi en la seva relació amb l'entorn inmediat. Es planteja una façana
prefabricada de formigó que conforma una visera contínua en tot el perímetre de
l'edifici. Les obertures de grans dimensions s'agrupen conformant l'ordre del buit i ple
de manera compensada. La proposta es mostra sincera, renunciant a artificis, i confia
la protecció solar, el control de l'opacitat i les visuals, directament a una persiana
motoritzada.
L'alçat lateral s'obre a les visuals actuant com a proa de l'edificació i incorporant els
espais comuns d'estada. El recurs de tancar la façana de la planta tècnica de la
mateixa solució, dona més verticalitat a l'edifici, sense un final compositiu clar.
Es proposa una planta de coberta parcialment enjardinada.

En general, és una proposta arquitectònica amb un llenguatge compositiu propi, que
aposta per introduir elements eficients en el tancaments de façana i no renuncia a
posar en valor els més tècnics, i alhora imprescindibles, d'una infraestructura
hospitalària.
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.

2,00

1,50

10,00

8,50

La connexió entre edificis es resol en secció, diferenciant la planta primera, on es
genera un espai d'estada, de la resta de plantes, on s'entén com un únic connector. A
la planta UCI, es proposen les zones de personal internes, prioritzant la seguretat i les
circulacions i afavorint la lluminositat i les vistes dels espais de pacients. A la planta
d'hospitalització, la unitat es planteja en doble crugia i en doble orientació.

La proposta es considera, en global, favorable en el plantejament dels espais, seguint
l'esquema de l'avantprojecte.

La proposta es resol de manera correcta en el seu plantejament, seguint l'esquema
d'avantprojecte però introduint variables en la ubicació de peces.

La proposta es considera favorable en el seu plantejament, modificant per complet
l'esquema de l'avantprojecte.

1,25

La connexió entre edificis es planteja de manera lineal sense provocar cap espai
d'estada, fent necessari adaptar la zona existent amb part de programa que hauria de
pertànyer a la proposta. Es generen visuals al final de passadissos de planta. Les
zones de tractament, d'hospitalització i de personal estan ben situades, seguint
l'esquema d'avantprojecte i prioritzant la seva relació amb la llum natural i les visuals.

1,50

8,00

6,25
Resol de forma correcta les circulacions, els itineraris i els accessos generals.
No s'aprecien millores significatives respecte de l'avantprojecte.

Es valora de forma molt favorable l'esforç per a millorar les circulacions, els itineraris i
els accessos generals.

Resol de forma favorable les circulacions, els itineraris i els accessos generals.
Segueix l'esquema de l'avantprojecte, amb algunes millores.
En planta baixa, es millora la relació entre l'accés de personal i l'espai exterior
d'esbarjo.

Es proposa un esquema molt diferent per resoldre les circulacions covid i no covid.
Les circulacions generals proposades funcionen tant en fase pandèmia com a futur.
4,00

3,50

Modifica la posició dels nuclis verticals, millorant la funcionalitat general de les plantes.

L'element de connexió entre edificis permet certa llibertat en la seva configuració,
integra el despatx d'atenció i provoca espai per a situar l'espera. Les peces
s'organitzen seguint els criteris de lluminositat i vistes, prioritzant els espais de pacients
i de personal. Els passadissos i les zones internes es realitzen tenint en compte
l'eficiència dels recorreguts.

2,50

3,00

Incorpora un accés d'ambulàncies que pot dotar l'edifici de polivalència.

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 molt favorable l'esforç per resoldre les distribucions, més enllà de
l'avantprojecte.

En global, es valora de forma correcta, amb algun punt de millora en la funcionalitat i
en l'organització interna de les àrees i de les subàrees.

A la planta primera, el fet que els controls estiguin en zona neta afavoreix la
confortabilitat dels professionals, sempre respectant el programa funcional.

Es valora l'esforç en els clústers d’UCI per concentrar els espais tancats a l'àrea de
suports i dotar de més superfície l'àrea polivalent. Però el resultat és la pèrdua d'un
magatzem per clúster i, a més, l'espai del trànsfer de llits i la porta del bany entren en
competència.

Els boxos d’aïllats són més grans que els de l’avantprojecte.
4,00

3,50

En les plantes d'hospitalització l'amplada de l'edifici permet fer totes les habitacions
dobles, augmentant la capacitat de llits, si s'escau.

La proposta es valora de forma favorable.
En planta soterrani s'amplia la superfície per alliberar espai en planta baixa per a l'àrea
d'esbarjo.
En planta primera, la disposició dels llits d’UCI per aconseguir privacitat i vistes per als
pacients i la ubicació dels boxos d'aïllats, donen intimitat a la resta de pacients.
3,00

2,75

A les plantes d'hospitalització, s'ajusta la distribució per no tenir les portes dels banys
directament als passadissos generals.

S'aprofita el pont de connexió per a encabir-hi programa.

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

Es valora de forma favorable, considerant-se una proposta on s'estableix un bon
equilibri en relació a la qualitat dels espais.
La proposta aporta una proposta gràfica de l'interior de la sala de tractament. Es
defineix un espai molt lluminós i obert on s'aprecia l'interès per anar més enllà de
proposar espais confortables. Així mateix, vetlla per garantir la creació d'espais
funcionalment efectius que contribueixen a la recuperació dels pacients.
2,00

Al costat del nucli de comunicacions, es guanya un espai per a pacients i per a
familiars, amb vistes a l'exterior.

1,00

1,50
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La proposta es considera desenvolupada de manera correcta, amb punts a millorar.

Es valora de forma excelꞏlent l'esforç per aconseguir llum natural a l'interior de l'edifici.

S'aporta representació de la sala de tractaments, on s'aprecia la relació entre la llum,
el paisatge i l'arquitectura. Es fa evident la necessitat d'acompanyar la definició de
l'espai interior amb elements que reforcin l'escala humana i l'amabilitat i que
complementin el compliment dels requeriments assistencials.

Molt bona proposta de dimensió de les finestres (terra-sostre) i sobretot de definició de
l'habitació. Tant per la llum natural com per les visuals del paisatge, l'espai es completa
perfectament amb els materials i els acabats introduïts, contribuint a una arquitectura
amable, calmada i contemporània.
2,00
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2.c Sistemes i processos constructius d'arquitectura (fins a 4 punts)
4,00
4,00
2,50
La proposta es considera correcta.
Es valora el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en els elements
La proposta es considera excel.lent.
clau per al compliment de terminis: estructura, envolupants, divisòries i acabats
Estructura mixta, de pilars metàl.ics i sistema de lloses alveolars, amb una geometria
interiors.
Estructura prefabricada mixta, de formigó i metàlꞏlica, amb solució singular que permet
clara.
grans llums en ambdós sentits. Estructura de geometria molt regular i que té en
Façana amb sistemes composats de tancament i d'acabat d'execució, probablement,
compte passos lliures.
de més lenta d'execució.
Façana amb grans panells prefabricats de muntatge .
Els acabats interiors es basen en solucions convencionals, d'execució més lenta que
Industrialitza banys, armaris, taulells i molts elements repetitius.
d'altres processos més industrialitzats/sistematitzats.

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

1,75

1,25

6,00

3,75

UTE Villa-Reyes, SL-FELCA
Colomer-Aceves Arquitectes S.L.P.

2,50
La proposta es considera correcta.
L'estructura és prefabricada, de formigó 100%.
El tancament de façana està format per dos elements: aplacat del mateix formigó i
obertures.
No hi ha massa detall de prefabricació en acabats i en revestiments interiors, amb
solucions que integrin i simplifiquin l'execució.

1,50
Es valoren de forma favorable els sistemes i els processos constructius industrialitzats
proposats.

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 la compra de solucions preindustrialitzades i el 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.
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.
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3,00

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

3,75

S'ha valorat correcte el plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions.

La proposta s'ha valorat correcta, amb punts a millorar.

S'ha valorat correcte el plantejament general dels sistemes d’instalꞏlacions.

S'aporten solucions clares i concretes amb esquemes dels sistemes d'electricitat i de
clima i s'amplia amb esquemes d'altres sistemes, 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 prou detall. En general, es troben a
faltar estudis més definits que permetin analitzar i valorar la proposta amb més
profunditat.

S'aporta una proposta clara per la instalꞏlació de climatització amb esquema i amb
distribució en planta dels equips, si bé no s’arriba a concretar. Sí es concreta a nivell
descriptiu la instalꞏlació elèctrica i s’aprofundeix en la instalꞏlació de gasos.

S'aporta una solució diferenciada per a la ubicació dels equips de producció de
climatització i d'electricitat, si bé la seva implantació a la proposta arquitectònica
genera dubtes respecte dels sorolls i de les ventilacions.

Es fa un intent sincer per a la coordinació entre instalꞏlacions, amb una secció del
passadís i un aixecament BIM d’una habitació.

La proposta no és prou clara, doncs no s'observa el predimensionament de les
potències i l'aprofundiment quant a distribució i ubicació.

A destacar l'aposta diferenciada de la ubicació de les unitats de tractament d’aire i de
la distribució de conductes per planta.

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

2,00

3,50

La proposta es valora de manera favorable

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

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.

Respecte dels sistemes pasius, la façana amb doble pell es considera adient.

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.

La proposta no defineix amb prou detall les solucions actives ni les energies
renovables.

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

Proposa un sistema de recollida d'aigua pluvial en un dipòsit al soterrani.

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.

2,00

1,50

1,50

1,00

Es valora favorablement la proposta.

Es valora favorablement la proposta.

La proposta es valora correcta, amb punts a millorar.

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.

La proposta inclou la integració de totes les instalꞏlacions en un programa de control, i
integrat amb el sistema de gestio del pack.
No hi ha referència al programa de GMAO ni la seva integració amb el DigitalTwin.

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.).

2,00

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.

10,00
4,00

1,00

1,00

1,00

Proposta amb anàlisi correcta, però amb punts a millorar.

Proposta amb anàlisi correcta, però amb punts a millorar.

Proposta amb anàlisi correcta, però amb punts a millorar.

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

No es relacionen ni es concreten mesures de minimització de pols i de sorolls, ni
nosocomials, i les covid s'esmenten, però amb poca concreció operativa. Es proposa
un ordre clar i unes millores que permetin optimitzar l'organització i el
desenvolupament de l'obra, tenint en compte la no afectació al circuit de bombers i
l'heliport.

4,50
2,50

5,00
2,50

7,00
2,50

La proposta es valora de manera correcta.

La proposta es valora de manera correcta.

La proposta es valora de manera correcta.

Es presenta un estudi genèric de les fases d'execució, amb una anàlisi correcta dels
serveis afectats, però no queden clares les circulacions exteriors.

Es presenta un estudi genèric de les fases d'execució, amb una anàlisi correcta dels
serveis afectats, però no queden clares les circulacions exteriors.

Es presenta un estudi genèric de les fases d'execució, amb una anàlisi correcta dels
serveis afectats, però no queden clares les circulacions exteriors.
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4.b Justificació de la planificació proposada
3,00
1,00
1,00
La justificació de la planificació proposada s'ha valorat amb alguns aspectes
La justificació de la planificació proposada s'ha valorat amb alguns aspectes
Justificació de la metodologia de treball i la integració de sistemes BIM, last planer o
desfavorables.
desfavorables.
similar. Estudi de dependències, de restriccions i planificació pull a llarg termini.
Es valoren positivament aquelles propostes que incloguin un diagrama de
La proposta indica la necessitat de realitzar un PEB, però no presenta una justificació i
La proposta no presenta una justificació i una integració del sistema BIM. Respecte de
precedències, una planificació pull que sigui coherent amb l'obra a executar i denotin
una integració clara del sistema BIM. Respecte de LPS, ha integrat el sistema ja en
LPS, ha integrat el sistema ja en fase de preparació d'oferta. Presenta el resultat de
cert coneixement de les dificultats de l'actuació, així com una bona explicació i
fase de preparació d'oferta. Presenta el resultat de sessions Pull amb tots els agents,
sessions Pull amb tots els agents, sense indicar la presència dels subcontractistes
justificació de l’ordre i del ritme d’execució de l’obra.
inclosos els subcontractistes principals.
principals.
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
No s'intueix l'estudi de les dependències, però presenta una anàlisi generalista de
Es defineix l'estudi de restriccions exclusivament dels serveis afectats. No aporta
l’oferta s’han realitzat com a equip integrat i s’han incorporat els principals proveïdors i
restriccions. No aporta l’anàlisi del procés de compra i d'aprovisionament temporalitzat.
l’anàlisi del procés de compra i d'aprovisionament temporalitzat.
subministradors. Es valoren positivament les metodologies Lean design i Lean
construction, coherents amb tota la resta de la proposta.
La proposta presenta preindustrialització només d’una part de l’estructura. No identifica
La proposta no presenta de manera concisa elements de prefabricació. No identifica
Aportació d'una planificació del procés de disseny amb les etapes de conceptualització,
cap procés d’obra com a element repetitiu, on s'ha estudiat el takt time. Indica la
cap procés d’obra com a element repetitiu, on s'ha estudiat el takt time. No indica un
validació i enginyeria de detall, com a mínim, coherent amb tota la intervenció.
realització de proves per parts abans de la posada en marxa o built in quality, sense
pla de proves al llarg de l’execució de l’obra per minimitzar els defectes en la posada
Es valora la planificació de la fase de posada en marxa i validació, de manera que es
indicar el procés de validació de la qualitat ni el registre dels resultats.
en marxa o built in quality, ni del procés de validació de la qualitat ni el registre dels
justifiqui el test i la prova de les instalꞏlacions el màxim d’integrades en el procés
resultats.
constructiu (filosofia “jidoka” o “built-in quality”).
La proposta no aporta una planificació del procés de disseny, i no presenta un estudi
S’ha de justificar el procés de compra i d'aprovisionament per als principals
de riscos ni plans alternatius.
La proposta aporta una planificació del procés de disseny. L'estudi de riscos i el
subministraments i que sigui coherent amb tota la proposta.
plantejament de plans alternatius es refereix exclusivament a serveis afectats.
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.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

1,00

1,50
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.
Presenta una estructura de reunions separada per fase de disseny i d’execució, no
quedant 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 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.
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2,50

Es valora de manera molt favorable 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, inclosos algun dels subcontractistes principals.
No s'intueix l'estudi de les dependències i l'anàlisi de restriccions és generalista. Aporta
l’anàlisi del procés de compra i d'aprovisionament temporalitzat.
La proposta presenta preindustrialització en fase d'estructura i de façana. Identifica les
habitacions 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
paràmetre de qualitat en la prefabricació i en els subministraments.
La proposta no indica planificació del procés de disseny i de plantejament de plans
alternatius.

2,00
Es valora de manera correcta 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 presenta un seguiment Lean construction i Lean design millorable, amb
una estructura de reunions poc clara, sense indicar 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.

La proposta defineix un seguiment Lean construction i Lean design adequats. Presenta
una estructura de reunions i un sistema de gestió apropiats, indicant els diferents
nivells de decisió i la seva interrelació, sense definir un 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 eé generalista. Defineix
un responsable per a la programació i un responsable de la coordinació del model BIM.

Proposta de gestió de la planificació last planner i la connexió amb la programació a
llarg. La proposta d’indicadors del seguiment és ampliable. 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.

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

No fa referència a un sistema de gestió de canvis de disseny amb l’equip amb
indicació del tipus de document a utilitzar.

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

50,00

35,50

28,75
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