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Plec de Condicions Tècniques i 
Particulars per a la contractació 
dels serveis necessaris per a la 

realització d’una Auditoria 
Energètica completa a l'edifici 

d’ENGINYERS BCN 
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1. Objecte 
 

L’objecte d’aquest plec és exposar les condicions que regiran la contractació dels serveis per a la 
realització d’una Auditoria Energètica, que incorpori propostes degudament justificades i valorades de 
cara a aconseguir una racionalització dels recursos energètics dels que es fan ús a l’edifici i les seves 
instal·lacions de la seu situada al C/Consell de Cent, 365 propietat del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona, en endavant ENGINYERS BCN. 

 

2. Abast  
 

L’abast general que ha de complir el servei objecte d'aquest contracte són els següents: 

- Obtenir un coneixement fiable dels consums energètics de l’edifici i les seves instal·lacions identificant 
on i com es consumeix aquesta energia i els factors que afecten al seu consum. 

- Detectar les pràctiques o mesures que poden contribuir a l’estalvi i a l’eficiència energètica i la seva 
repercussió en el cost (optimitzar el subministrament, millorar la contractació d’energia, analitzar la 
possibilitat d'utilitzar energies renovables, etc.) 

- Realitzar un anàlisi comparatiu calculant l’impacte ambiental actual (mitjançant la petjada ambiental o 
la petjada de carboni) i l’impacte estimat amb les millores proposades implantades. 

 

3. Model de seguiment de treballs ENGINYERS BCN – Adjudicatari  
 

Pel control i seguiment efectiu dels treballs a desenvolupar, es mantindran reunions periòdiques entre 
ENGINYERS BCN i l’adjudicatari del concurs. 

Com a mínim, es faran les següents: 

- Reunió posada en marxa: L’adjudicatari sol·licitarà a ENGINYERS BCN tota aquella informació que 

necessiti per dur a terme l’auditoria, i es resoldran dubtes sobre l’objecte, l’abast o les tasques 

contemplades en el contracte. Es fixarà un calendari d’actuacions a portar a terme per ambdues parts. 

- Reunions intermèdies de seguiment: Tantes com siguin necessàries en funció de l’abast previst per 

l’adjudicatari, serviran per presentar un resum comprensiu dels avenços, grau d’execució de l’encàrrec 

executat i propers treballs a realitzar. 

- Reunió final: Presentació de la memòria que reculli tots els resultats, càlculs i anàlisis, així com les 

propostes de millora.  
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4. Perfil del contractant 
 

L’adjudicatari d’aquest concurs, podrà ser un tècnic actuant per compte pròpia com a persona física o 
una persona jurídica. En el cas de les persones jurídiques, hauran de designar un tècnic ja sigui un dels 
socis de l’organització, ja sigui un tècnic actuant com a treballador per compte d’altri, designat per part 
de l’empresa adjudicatària. 

En tots els casos, el tècnic haurà de complir amb els següents requisits: 

- Posseir la titulació universitària d’enginyer tècnic industrial, grau en enginyeria que habiliti a la professió 

d’enginyer tècnic industrial, o altres graus en enginyeria de l’àmbit industrial en els que s’imparteixin 

coneixements suficients en matèria energètica, instal·lacions dels edificis, comptabilitat energètica, equips 

de mesura i presa de dades i tècniques d’estalvi energètic 

- Ser col·legiat del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

- Disposar d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi les seves actuacions com a 

Enginyer Tècnic Industrial o Graduat de l’Enginyeria de l’àmbit industrial per dur a terme tasques 

d’Auditories Energètiques 

- Disposar d’un nivell mínim d’experiència en base a les feines desenvolupades prèviament segons 

tipologies recollides a l’Annex II d’aquest Plec de Condicions 

Criteris de valoració addicionals: 

- Personal o eines de suport per dur a terme diferents tasques relacionades amb l’Auditoria Energètica, 

com per exemple:  

o Visites i tasques de mesures de camp, anàlisi de dades, identificació de mesures, confecció dels 

inventaris, elaboració d'informes i aixecament de plànols i esquemes. 

o Disposar de material i tecnologia necessària per a la realització de l’auditoria, com a mínim: 

- Analitzador de xarxa amb pinces amperimètriques i voltimètriques. (*) 
- Càmera termogràfica. 
- Luxòmetre per al mesurament dels nivells de llum. (*) 
- Registradors de Tª (*) 
- Registradors d’il·luminació / opacitat. 
- Termo-anemòmetres. (*) 
- Higròmetres per mesurar la humitat relativa de l’aire. (*) 
- Equip per mesurar transmitància d’envolupants (*) 
- Maleta de comprovació de BT 

 
NOTA: En cas necessari, els aparells de la llista assenyalats amb (*) podran llogar-se a ENGINYERS 
BCN (https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/index-lloguer-aparells.html)  

 

 

  

https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/index-lloguer-aparells.html
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I. Tasques a realitzar per part de l’adjudicatari 
 

a. Auditoria energètica 
 

Auditoria energètica de totes les instal·lacions i l’edifici propietat d’ENGINYERS BCN situat al C/Consell 
de Cent, 365 de Barcelona.  

El resultat serà un informe complert, amb memòria de la situació actual, inventari de punts de consum, 
estudi detallat dels analitzadors i comptadors col·locats en diversos punts de la instal·lació elèctrica i 
propostes de millora, incloent la possible instal·lació d'energies renovables, amb un annex específic de 
mesures i pressupost d'inversions per a les millores proposades. Totes les propostes de millora es 
presentaran en el document final recollida al punt II d’aquest mateix apartat. 

Les propostes mínimes a analitzar i presentar estan definides en l’apartat “V. Contingut dels informes de 
resultats i memòria final”. 

 
b. Certificat energètic: 

 

Segons el RD 390/2021, caldrà realitzar i obtenir un Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici.  

La realització del procediment, ha de complir: 

-Tècnic encarregat de certificar, haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional 
habilitada segons RD 390/2021 i estar donat d’alta al registre de tècnics certificadors que habilita l’ICAEN. 

- Registrar totes les proves, les comprovacions i les inspeccions necessàries per realitzar i donar 
conformitat a l’autenticitat de la informació continguda al certificat. 

- Presentar el certificat d’eficiència energètica davant l’ICAEN  

- Entregar l’informe complert de la certificació energètica i l’etiqueta energètica (incloent els arxius en 
formats editables obtinguts segons programa de càlcul emprat) 

 

II. Contingut dels informes de resultats i memòria final 
 

L’adjudicatari realitzarà una memòria amb un resum del resultat global obtingut un cop acabada 
l’auditoria, i annexos on es s’explicaran de forma exhaustiva tots els vectors analitzats així com les 
propostes de millora. 

Aquests informes hauran de complir, com a mínim, amb els continguts establerts en les següents 
normatives: 
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-UNE-EN 16247-1:2012 Auditorías energéticas: Parte I: Requisitos generales 
-UNE-EN 16247-2:2014 Auditorías energéticas: Parte II: Edificios 
-UNE-EN 16247-5:2015 Auditorías energéticas: Parte V: Competencia de los auditores energéticos 
 
Així mateix, serà imprescindible que incorporin els següents apartats: 

➢ Objecte, abast tècnic i àmbit de l’edifici on s’ha realitzat l’auditoria. 

➢ Dades generals de les instal·lacions i estat actual. 

➢ Descripció detallada de la metodologia utilitzada i el desenvolupament de la mateixa. 

➢ Anàlisi de tota la informació recopilada, recavada i elaborada. En dades operatives, actualitzades, 

mesurades y verificades. 

➢ Comptabilitat energètica. Almenys un gràfic sistemàticament del funcionament dels sistemes de les 

instal·lacions existents en els equipaments (es podrà fer ús dels equips mencionats a l’apartat IV.a). 

➢ Criteris de rendibilitat en anàlisis de cost del cicle de vida, amb períodes simples d’amortització per veure 

l’estalvi amb un llarg termini, valors residuals de les inversions a llarg termini i taxes de descompte. 

➢ Millores energètiques i recomanacions. Bones pràctiques i protocols. Amb càlculs detallats i vàlids per les 

mesures proposades per verificar i facilitar de manera clara el potencial d’estalvi. 

➢ Pla de la implantació del temps real de les millores proposades. 

 

Dins els citats informes i memòria final, s’analitzaran i realitzaran propostes en els següents camps: 

- Optimització de la Contractació d’Energia Elèctrica: ajust de la potència contractada a les necessitats 

de les instal·lacions, estudi de la corba de càrrega, tarifa més idònia d’acord a la distribució horària dels 

consums i intensitat d’ús dels diversos espais de l’edifici. 

- Optimització dels Elements Constructius: anàlisi detallada des del punt de vista tèrmic de l’envolupant 

constructiva de l’edifici (tancaments i fusteries) amb propostes de millora de la transmitància aplicant el 

sistema d’aïllament més idoni considerant la climatologia i la tipologia d’activitat, les orientacions de les 

façanes i disponibilitat de recursos econòmics. 

- Optimització dels Equips: rendiments globals, consums energètics, reguladors de freqüència en motors, 

possibles adaptacions  dels existents o substitucions en cas d’estar obsolets. 

- Optimització de les Instal·lacions de Climatització (fred i calor): (si s’escau) anàlisi de l’eficiència dels 

equips generadors i terminals, de la regulació dels cabals d’impulsió i ventilació per zones, distribució 

adequada del fluid refrigerant per les instal·lacions (aïllament, pèrdues de càrrega), control de presència 

en els diferents habitacles (targeta i/o sensors), manteniment i neteja. 

- Optimització de la Il·luminació: nivells d’il·luminació, qualitat de l’enllumenat, adaptació a exigències 

ornamentals, eficàcia de llums i equips auxiliars, zonificació de la distribució i control per necessitats 

similars (vestíbuls i passadissos, zones comunes, oficines, etc), sistemes d’encesa, automatització, 

aprofitament de llum natural, neteja i manteniment de llums i lluminàries, estabilització i regulació de la 

tensió en les línies d'enllumenat. 

- Optimització del Manteniment: revisió del pla de manteniment implementat amb consideració de la seva 

adequació en relació a l’eficiència energètica. 
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- Optimització del Consum d’aigua: ajust en les pòlisses de subministrament, adequació del consum del 

volum d’aigua en m3 segons tipologia d’activitat i estacionalitat, qualitat de les instal·lacions i possibles 

adaptacions de les existents i identificació dels majors consums, així com l’anàlisi de les escomeses, 

serveis i altres instal·lacions que requereixin l’ús d’aigua pel seu funcionament. 

- Estudi d'Alternatives Energètiques de Subministrament: anàlisi en relació a la possible utilització 

d'energia solar fotovoltaica per a fer Auto Consum (AC). 

- Anàlisi Topologia Instal·lació Elèctrica: estudi de càrregues per instal·lar mesuradors d’energia i la 

consegüent infraestructura necessària, que permeti desenvolupar un pla d’actuació destinat a implantar 

un sistema de gestió energètica (preferiblement basat en la ISO 50001). 

La proposta de millores seguirà un format estructurat segons la següent taula (o equivalent): 

Descripció 
de la millora 

Inversió 
aproximada 

(€) 

Estalvi anual 
previst  

(€) 

Anàlisi 
període de 

retorn previst 
(anys) 

Previsió 
d’estalvi 

energia anual 
(kWh/any) 

Previsió 
d’estalvi 

d’emissions 
(Tn CO2 /any) 

      

 

El càlcul dels estalvis energètics obtinguts en base a les mesures identificades s’haurà de realitzar 
respecte al consum energètic del sistema sobre el qual es pretén actuar i pel que fa al consum energètic 
total de l'edifici i/o instal·lació. En cas que les mesures proposades puguin interactuar entre elles, per 
implantar-se en el mateix sistema o en sistemes diferents, el càlcul de l'estalvi energètic, haurà de tenir 
en compte els efectes creuats previstos entre les diferents millores plantejades. 

Les millores identificades hauran d'incorporar una descripció detallada de les mateixes indicant a més la 
seva viabilitat, idoneïtat, fiabilitat i eficiència de les solucions proposades per a l’edifici i/o instal·lació en 
funció de la seva situació concreta. Es presentarà una avaluació i priorització de cada mesura proposada 
amb la inversió estimada, els costos d'operació, i el retorn de la inversió establint un pla detallat d'actuació 
per cada mesura proposada que seran recollits en la memòria individual. 

La memòria global serà en suport informàtic. 
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a. Documentació a lliurar 

 
Auditoria Energètica: 

• Memòria, on s’exposaran els condicionants de l’emplaçament, objecte, abast, justificació, resum 

d’execució, personal acreditatiu, dades generals, metodologia, instal·lacions, consums i les 

característiques de les diferents solucions possibles, amb una comparació entre elles i la determinació de 

la solució que l’adjudicatari considera òptima. Aquestes solucions hauran d’estar integrades en 

implantacions verídiques de la instal·lació, determinades amb ENGINYERS BCN.  

• Plànols, que hauran de reflectir la configuració general i les diverses fases per a la seva posterior 

contractació i execució.  

• Pressupost i amidaments, que hauran de preveure un cost aproximat, estructurat per capítols.  

 
Certificació energètica: 

- Etiqueta d’eficiència energètica 
- Certificat d’eficiència energètica 
- Millores descriptives, constructives, càlculs, valoració econòmica 
- Documentació acreditativa del personal tècnic 
- Justificació del tràmit d’inscripció al portal de l’ICAEN 
 

A tota la documentació generada, encapçalaments i plànols, figurarà la marca ENGINYERS BCN i el logo 
amb l’escut institucional del Col·legi, que es facilitarà a l’adjudicatari. 

Així mateix, es lliurarà a ENGINYERS BCN, sense càrrec per aquest, durant la redacció dels treballs, 
aquella documentació que li sigui requerida per a la seva revisió o qualsevol altra causa. 

 
b. Serveis inclosos dins la prestació del servei: 

 

L’adjudicatari haurà de posseir tots els mitjans materials necessaris per a la realització dels treballs. 

De la mateixa manera l’adjudicatari haurà de fer-se càrrec del manteniment dels seus equips assegurant 
que estiguin sempre en bon estat i que compleixen amb la normativa de seguretat i salut i legislacions 
vigents. Cal tenir en compte que la renovació dels mateixos serà a càrrec també del adjudicatari. 

En cas que l’adjudicatari faci ús dels equips de propietat del Col·legi que estan disponibles per llogar 
(descrits a l’aparta III del present plec), n’haurà de complir amb les normes del servei i sufragar les tarifes 
corresponents al lloguer. Si s’opta per aquesta opció, s’admet que la proposta econòmica presentada 
incorpori el capítol corresponent segons previsions de terminis d’ús dels diferents aparells considerats. 
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El tècnic que exerceixi per compte pròpia haurà d'estar donat d'alta al Règim Especial de Treballadors 
Autònoms de la Seguretat Social, o, si procedeix, a una mútua alternativa, i estar-ho durant la vigència 
de l’execució del contracte, trobant-se al corrent de pagament de les corresponents quotes, pel que 
ENGINYERS BCN queda eximit de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de aquesta matèria. 

En cas de persones jurídiques, el personal adscrit a l'execució del servei per part de l'adjudicatari haurà 
d'estar donat d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social, o, si procedeix, a una mútua alternativa 
en cas de socis de societats professionals i estar-ho durant la vigència de l’execució del contracte, 
trobant-se al corrent de pagament de les corresponents quotes, pel que ENGINYERS BCN queda eximit 
de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de aquesta matèria. 

A banda dels explícitament indicats en altres apartats del plec, també hi seran inclosos: 

- Els sous, plus i dietes del personal assignat a la prestació del servei. 
- Assegurances de tota mena. 
- Impostos (exclòs l’IVA). 
- Permisos i llicències necessaris (excepte les que faciliti directament ENGINYERS BCN). 
- Tots els productes emprats en la realització de la neteja associats al servei. 
- Tots aquells materials que resultin necessaris per la bona consecució del contracte. 
- El cost de la gestoria de tota la documentació que, per requisit legal (present o futur), s’ha de 
complimentar i posar en coneixement de l’administració pública competent i/o del responsable del 
contracte. 
 
Els oferents s’hauran de trobar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries. En aquest 
sentit hauran d’aportar una certificació positiva expedida per l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària, relativa al compliment de les seves obligacions tributàries. 
 
 

c. Termini d’inici de la Prestació del Servei: 

 
L’adjudicatari haurà de començar a prestar els serveis objecte d'aquest plec de manera immediata des 
de la formalització del contracte. En el moment d’iniciar qualsevol dels serveis, l’adjudicatari haurà de 
disposar de tot el personal, equips, maquinària i instal·lacions descrit en la seva oferta, començant a 
prestar el servei en la forma descrita a la mateixa. 
 
Els treballs es desenvoluparan en un termini màxim de 12 mesos, que començaran a comptar a partir del 
dia següent al de la firma del contracte. En cas que, un cop exhaurit el termini fixat, no s’hagin pogut 
acabar les feines detallades en aquest plec, es podrà ampliar el temps necessari però sempre en base a 
la justificació tècnica adient per part l’adjudicatari.  
 
Aquesta ampliació de terminis no donarà lloc a la percepció d’honoraris addicionals. 
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d. Perfecció i formalització del contracte: 

 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització que s’haurà d’efectuar dintre dels 15 DIES 
NATURALS següents a que l’adjudicatari rebi la notificació de l’adjudicació. 
 
 

III. Responsabilitats: 

 
L’adjudicatari serà l’únic responsable del desenvolupament del present treball, i assumirà qualsevol risc 
i/o accident potencial incorregut sobre persones o equips que puguin derivar-se de la prestació dels 
serveis esmentats en aquest document, havent de tenir subscrits l’assegurança obligatòria, així com una 
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, tant a persones com a equips durant la vigència 
del contracte. 
 
Així mateix, serà d’ús exclusiu competència i risc tot lo referent a accidents de treball, normes de 
seguretat en el mateix, de previsió i seguretat social, i de quantes disposicions siguin d’aplicació en els 
treballs objecte d’aquest contracte. En particular, complirà els preceptes que marca la legislació vigent 
de prevenció de riscos laborals per a la realització d’aquesta activitat. 
 
 

IV. Penalitats per incompliment 

 
ENGINYERS BCN establirà els controls que consideri adients al llarg de tot el procés per assegurar la 
qualitat del servei per part de l’adjudicatari. Aquests controls seran objectius i han de servir a 
ENGINYERS BCN per tenir elements de mesura de l’activitat del proveïdor, així com de la qualitat del 
servei realitzat. 
 
L’adjudicatari queda obligat al compliment del contracte dintre del termini fixat, així com els terminis 
parcials establerts en el calendari que s’assenyali. Igualment, l’adjudicatari queda obligat a la resta 
d’obligacions inherents a la correcta execució del contracte 
 
Els incompliments o demores per part de l’adjudicatari no precisaran de requeriment previ per part 
d’ENGINYERS BCN per a la imposició de la corresponent penalitat, sens perjudici que, per a la seva 
imposició, se substanciï un procediment en el que es donarà tràmit d’al·legacions a l’adjudicatari. 
 
En el contracte que es formalitzi amb posterioritat a l’adjudicació, hi constaran els incompliments i les 
penalitats aplicables. 
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V. Naturalesa jurídica i règim aplicable 

 
El contracte que es formalitzi un cop assignat un adjudicatari, es regirà d’acord amb el dret privat i les 
previsions d’aquest plec, de conformitat amb l’article 66.3 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici 
de professions titulades i dels col·legis professionals. 
 
En conseqüència, contracte no es regirà per les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP), atès que els col·legis professionals ni són administracions públiques 
ni poders adjudicadors en els termes d’aquella Llei (art. 3), ni es tracta d’un contracte subvencionat (art. 
23.2).  
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, aplicació, modificació, resolució i efectes del 
contracte seran resoltes pels Jutjats i Tribunals de Barcelona de la jurisdicció civil. 
 
 

VI. Composició i funcionament del jurat 

 
Segons s’estableix en el procediment S.02.05 Obres del Sistema Integrat de Gestió aprovat per 
ENGINYERS BCN, la comissió mixta formada per personal del Col·legi, el cap de Serveis Tècnics i 
membres de la Junta de Govern segons experiència i responsabilitats, realitzarà les funcions de Jurat 
que s’encarregarà d’avaluar i classificar les propostes presentades a fi de determinar i escollir aquella 
que, complint amb tots els criteris objecte del present plec, major puntuació obtingui d’acord als criteris 
de puntuació recollits a l’Annex II d’aquest plec.  
 
El Jurat podrà, mitjançant decisió motivada, decidir l’exclusió d’ofertes per: 
 
a) Insuficiència de la documentació per a l’adequada valoració de la proposta. 
b) Qualsevol intent de pressió als membres del Jurat. 
c) Existència d’inexactituds i contradiccions fragants en el contingut del proposta 
d) Presentació de més d’una proposició individualment o com a membre d’un equip. 
 
En tot cas, el Jurat podrà declarar desert el concurs quan cap de les propostes rebudes tingui la qualitat 
i rigor suficient al seu judici. 
 
La decisió del Jurat serà pública i motivada i serà irrevocable i irrecurrible. 
 
La sola presentació dels candidats a aquest procés porta implícita l’acceptació integra de les normes del 
mateix i, en particular, les decisions del Jurat. 
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VII. Presentació d’ofertes, format de presentació i contingut 
 

Les propostes s’hauran d’ajustar al plec i la seva presentació suposa l’acceptació incondicional del seu 
contingut per part de l’oferent. 
 
Els interessats podran sol·licitar informació addicional o aclariments sobre el contingut del concurs que 
estimin pertinents fins a 5 dies anteriors al dia de finalització del termini de presentació de propostes a 
través de l’adreça electrònica concursauditoriaenergetica@ebcn.cat. No s’atendran consultes relatives al 
concurs per via telefònica o presencialment si no es demana cita prèvia. 
 

La presentació de les propostes s’efectuarà de forma telemàtica a l’adreça electrònica 
concursauditoriaenergetica@ebcn.cat dintre del termini de 26 DIES NATURALS a comptar d’ençà del dia 
següent al de la publicació del concurs pels diferents canals de difusió d’ENGINYERS BCN.  
 
La proposta haurà de contenir la documentació, en format “pdf”, següent: 
 
DOCUMENT #1 – INFORMACIÓ GENERAL 
Justificació del compliment dels aspectes formals quan a recursos tècnics, humans i organitzatius del 
licitant demanats al present plec. 
 
DOCUMENT #2 – COMPLIMENT CRITERIS ADJUDICACIÓ 
Justificació dels aspectes recollits a l’Annex II d’aquest plec en relació als criteris d’adjudicació.  
 
DOCUMENT #3 – INFORMACIÓ TÈCNICA 
Descripció de la planificació i desenvolupament dels aspectes recollits a l’Annex I d’aquest plec en relació 
a la metodologia i contingut de l’auditoria energètica.   
 
 

VIII. Drets de propietat intel·lectual 

 
L’adjudicatari del concurs cedirà al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona tots els drets 
d’explotació de propietat intel·lectual de la documentació tècnica que se’n derivi de l’execució del 
contracte. 
 
 

IX. Prohibició de cessió i subcontractació  

 
L’adjudicatari del concurs no podrà ni cedir el contracte ni subcontractar total o parcialment prestacions 
de servei recollides al contracte que es formalitzi. 
 
 
 
 

mailto:concursauditoriaenergitica@ebcn.cat
mailto:concursauditoriaenergitica@ebcn.cat
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X. Secret i confidencialitat  

 
La informació a la que tinguin accés els oferents o adjudicatari del contracte tindrà caràcter confidencial 
i no es podrà transferir cap informació a terceres persones o entitats sense el consentiment exprés i per 
escrit d’ENGINYERS BCN. 
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ANNEX I – METODOLOGIA I CONTINGUT DE L’AUDITORIA ENERGÈTICA  
 
L'objecte d'una auditoria energètica és obtenir la màxima informació del consum i cost energètic associat 
a una edificació o instal·lació coneixent la seva distribució de consums d'energia i aigua, definint les seves 
possibles línies de millora i priorització de cada mesura proposada i establint un pla detallat d'actuació 
per reduir el consum energètic i d’aigua, amb compliment del Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, per 
que se transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, en lo referent a auditories energètiques, acreditació proveïdors de 
serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia. 
 
Per tant, per aconseguir el coneixement suficient de la situació inicial de partida de la instal·lació o 
edificació objecte de l’auditoria, s'haurà d’almenys, recavar, elaborar, analitzar i harmonitzar tota la 
documentació referent a: 
 
1. Energia elèctrica: 

a. Quadres elèctrics de l’edifici. 

b. Esquemes unifilars de cada quadre i potències instal·lades per circuit d'il·luminació, climatització i 

altres. 

c. Comptadors existents. 

d. Consum: potència instal·lada, consum d'energia que permeti estimar una corba de càrrega diària, 

mensual i anual. 

e. Factures de despesa per edifici o instal·lació, almenys durant els últims 3 anys. 

f. Evolució de les diferents variables de consum, almenys durant els últims 3 anys. 

g. Inventari de tots els equips consumidors d'energia, així com, la relació de potències d'aquests equips. 

h. La il·luminació: nombre de punts de llum, per tipus (fluorescents, incandescència, sota consum, etc.), 

així com la potència lumínica total instal·lada. Il·luminació exterior i interior, il·luminació natural. 

i. Aprofitament lumínic per radiació solar. Protecció de la radiació solar. 

 
Es realitzarà també un estudi de les condicions d'eficiència energètica dels sistemes, equips i 
instal·lacions de l’edifici, a fi d'identificar les mesures d'optimització i analitzar els estalvis energètics 
possibles, tals com: 
 
2. Condicions tèrmiques de l'edificació o instal·lació: 

a. Estat de les evolvents: tancaments exteriors, cobertes i soleres (condicions de la fusteria exterior, 

ponts tèrmics, tipus de envidriament en buits, condensacions, humitats, permeabilitat dels materials, 

proteccions solars actives o passives, avaluació del sistema solar existent, calor per radiació, 

enlluernaments, aprofitament dels guanys tèrmics per radiació solar, etc.). 

b. Orientació de l'edifici. 

c. Emplaçament i zona climatològica. 

d. Diversitat d'usos i funcions de les diferents dependències. 

e. Horaris i condicions de funcionament. 

f. Les condicions de ventilació i qualitat de l'aire interior. Equips de ventilació. 
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g. Els sistemes de climatització: refredadores, màquines de climatització, etc. Incloent nombre, marca, 

model, data d'instal·lació, potència unitària i, si escau condicions de compra actuals d'electricitat.  

h. Els sistemes de gestió i control.  

i. Altres instal·lacions: Motors elèctrics, ascensors, elements de transport, bateries de condensadors, 

etc. 

 
L'adjudicatari haurà de realitzar una relació de tota aquella informació recavada de la documentació 
recopilada i de l'anàlisi realitzada i de tot allò necessari per la realització de l’auditoria. Aquella 
documentació que no es trobi disponible per part d’ENGINYERS BCN, l'haurà de confeccionar 
l'adjudicatari mitjançant visites de camp, entrevistes amb empresa responsable del manteniment de les 
instal·lacions, o bé a través de la realització de mesuraments i presa de dades in situ.  
 
Els mesuraments i preses de dades s'han de portar per part de l'adjudicatari complint els següents 
requisits: 
 

- Coneixement i acord previ del Responsable del Contracte i l’empresa Responsable del Manteniment. 

- Fer ús dels aparells i equips de mesura apropiats, homologats i calibrats. 

- Dotació de personal tècnic qualificat en la realització dels mesuraments. 

- Les operacions necessàries per als mesuraments i les tècniques de mesurament han de comptar amb 

les mesures necessàries de manera que es redueixi al màxim les molèsties als usuaris de l’edifici i es 

garanteixi la seguretat al personal, usuaris i equips de la instal·lació. 

- Compliment de la normativa d'aplicació en cada cas. 

 
 
3. Distribució de consums energètics per instal·lació i per font d'energia: 

 

La comptabilitat energètica té com a objecte l'assignació dels consums d'energia als diferents equips, 
sistemes i instal·lacions de l'edificació o infraestructura objecto de l’auditoria energètica. 
 
En aquesta fase l'adjudicatari realitzarà un balanç energètic de les diferents instal·lacions analitzades. 
Per a això, haurà d'elaborar les tasques necessàries que permetin quantificar els consums per sectors 
(refrigeració, calefacció, ventilació, il·luminació, equips informàtics, ascensors, etc.), com a primer pas 
per enfocar les futures estratègies d'estalvi. 
 
Al haver una única font d'energia es distribuiran els consums segons el tipus d'instal·lació. Aquesta 
distribució s’haurà de reflectir mitjançant gràfics que permetin visualitzar d'una forma molt clara el 
repartiment del consum de les diferents instal·lacions segons els equips consumidors. D'aquesta manera 
es detecten les àrees de major consum i en les quals és més interessant actuar mitjançant l'execució de 
mesures d'eficiència energètica. 
 

 

 



 

15 
 

4. Bones pràctiques i protocols d'actuació de control i gestió: 

 
L'adjudicatari haurà d'elaborar una relació de mesures per a l'ús de l'energia de forma eficient, 
directament referides a canvis de comportament i conductes del personal, i usos i manteniments de les 
instal·lacions, sense inversions o inversions pràcticament nul·les. Aquestes bones pràctiques també 
s’hauran de quantificar, estimant l'estalvi que comportin. 
 
Els protocols d'actuació dirigits al control i gestió de les instal·lacions s’hauran de configurar de manera 
que no requereixin d'inversió o de nul·la inversió i puguin escometre's per l’empresa responsable del 
manteniment o bé per l’empresa responsable de la seguretat i tancament de l’edifici. La implantació 
d'aquests protocols també s’haurà de quantificar, estimant l'estalvi que proporcionin.  
 
Els protocols han de contemplar, almenys alguna de les següents propostes: 

- Instruccions concretes d’apagada de lluminàries o regulació de nivells de lluminositat en zones amb 

aportació de llum natural especialment en primera línia paral·lela de lluminàries situades a distància 

inferior a 3 metres de la finestra o sota lucernaris o claraboies. 

- Instruccions concretes d’apagada d'il·luminació en zones o espais sense ús o d'ús esporàdic (locals 

d'instal·lacions, escales, passadissos, sales de reunions, sala d’actes) que no requereixin d'un disseny 

nou de la instal·lació elèctrica. 

- Estudi dels períodes establerts per a les temporades de calefacció i refrigeració. 

- Propostes d'actuació d'enceses i apagades del sistema de climatització en funció dels graus dia i no en 

funció a un calendari preestablert. 

- Control d'enceses i apagades en funció dels horaris de funcionament de l’edifici. 

- Control d'enceses i apagades de zones o espais concrets en funció del major o menor ús de les 

dependències. 

- Estudi de viabilitat de discriminar el funcionament, de certs espais sense ús, del sistema de climatització. 

- Instruccions de control i regulació de temperatures mitjançant la supervisió de termòstats. 

- Establiment, en equips, de la configuració d'estalvi d'energia.  

 
 
5. Inventari d'edifici, instal·lacions i fusteria exterior: 

 

Els inventaris seran conformats mitjançant un llistat, taula, relació o registre amb un format tal que inclogui 
la informació de totes les instal·lacions, equips i elements principals i auxiliars dels sistemes de 
climatització, aigua freda i reg, il·luminació interior, il·luminació exterior, tancaments i obertures exteriors. 
Per a l'elaboració dels inventaris l’adjudicatari proposarà els formats complets, precisos i específics i 
contemplin tota la informació necessària. Aquests hauran de ser aprovats per ENGINYERS BCN. 
 
La informació a recavar per a la realització d'aquests inventaris es recopilarà mitjançant visites realitzades 
"in situ" contemplant la totalitat de l'edifici. Els inventaris hauran de comptar amb el grau de detall precís 
perquè ENGINYERS BCN, pugui: 
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1. Pressupostar econòmicament les prestacions: 

a. Gestió energètica: necessària per al funcionament correcte de les instal·lacions objecte del 

contracte; gestió del subministrament energètic d’electricitat. 

b. Manteniment preventiu: dirigit al manteniment i neteja de les instal·lacions amb tots els seus 

components. 

c. Manteniment correctiu sota la modalitat de garantia total: reparació amb substitució de tots els 

elements deteriorats, fins i tot la renovació per obsolescència. 

d. Inversions en estalvi energètic, energies renovables: per promoure la millora de l'eficiència 

energètica, mitjançant la incorporació d'equips i instal·lacions que fomentin l'estalvi d'energia, 

l'eficiència energètica i la utilització d'energies renovables i residuals. 

2. Dissenyar el seu programa d'inversions per a la implantació de mesures d'eficiència  energètica. 

3. Realitzar tots els càlculs necessaris dirigits a l'obtenció del % d'estalvi energètic obtingut després de la 

implantació de les mesures d'eficiència energètica propostes (estalvi garantit). 

 
Per a la confecció dels inventaris l’adjudicatari haurà de confeccionar plànols, esquemes o gràfics 
concrets i específics que ajudin a identificar les característiques, composicions, ubicacions, dimensions, 
o altres aspectes tècnics importants dels elements, equips i/o instal·lacions a considerar en l'inventari. 
 
 
6. Estructura de l'inventari: 

 
L'inventari tindrà una estructura conformada en tres nivells: 

1. Inventari de l’edifici 

2. Inventari d'equips i instal·lacions que comprenguin els sistemes de electricitat, climatització, ventilació, 

aigua freda, reg, il·luminació interior i exterior, tancaments i obertures exterior amb tots els seus elements. 

3. Inventari d'equips i instal·lacions consumidores o no d'energia que no es troben compresos en els 

anteriors sistemes o instal·lacions. 

 
L'inventari de l’edifici haurà de contenir, com a mínim, la següent informació: 

1. Relacionada amb la situació i dades geomètriques de l’edifici: 

1. Localitzar l'emplaçament de l’edifici.  

2. Superfície construïda de l’edifici. 

3. Indicació del nombre i nom de plantes construïdes de l’edifici. 

4. Desglossi dels diferents usos de l’edifici per plantes, especificant les zones.  

5. Principals característiques constructives de l’edificació (composició dels elements estructurals i 

evolvents dels edificis i construccions). 

2. Relacionada amb les condicions de funcionament de cada edifici o instal·lació: 

1. Horaris de funcionament dels diferents usos existents en l'edifici. 

2. Horaris de funcionament de les diferents activitats corresponents al mateix ús. 

3. Horari d'obertura de l’edifici. 

4. Horari del personal encarregat del funcionament de la instal·lació. 

5. Horari de cadascuna de les activitats desenvolupades en les instal·lacions i edificacions. 

6. Horari del personal encarregat de les labors de manteniment de totes les instal·lacions. 
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7. Horari del personal del servei de neteja de les instal·lacions. 

8. Horari del personal del servei de seguretat. 

9. Relació de les principals activitats amb indicació d'horaris, desenvolupades excepcionalment fora de 

les activitats considerades com habituals. 

10. Nombre d'ocupants: personal i usuaris. 

3. Inventari d'instal·lacions, sistemes, equips, acabats de tancaments i obertures. 

 
L'inventari dels sistemes d'energia de les instal·lacions tèrmiques i de climatització haurà de contenir, 
com a mínim, la següent informació: 

1. Equips del sistema de producció de calor: 

a. Assecadors de mans: ubicació, nombre, marca i model, potència unitària, tipus, etc. 

b. Cortines d'aire: ubicació, nombre, marca i model, potència i hores de funcionament 

c. Altres 

2. Equips del sistema de climatització i refrigeració: 

a. Equips de Climatització: 

1. Nombre 

2. Ubicació 

3. Marca i model 

4. Data de la instal·lació i última inspecció 

5. Tipologia 

6. Potència 

3. Equips del sistema de ventilació/ extracció 

1. Nombre 

2. Ubicació 

3. Marca i model 

4. Data de la instal·lació i última inspecció 

5. Tipologia d’equip: ventilador, extractor. 

6. Potència nominal unitària 

7. Sistema Free - cooling: característiques de la instal·lació i relació d'equips 

4. Regulació i control dels sistemes. Temporades i horaris de funcionament de les instal·lacions 

1. Tipus de regulació: manual o programada 

2. Característiques de la regulació i control del sistema: marca i model, analògica o digital, 

centraleta o controlador 

3. Nombre de reguladors, marca, model i tipologia 

4. Termòstats: unitats, marca, model, tipologia, ubicació, etc. 

5. Temporades de funcionament de la calefacció 

6. Temporades de funcionament de refrigeració 

7. Horaris de funcionament del sistema de calefacció 

8. Horaris de funcionament del sistema de refrigeració 

9. Temperatures dels diferents recintes calefactats 

10. Temperatures dels diferents recintes refrigerats 

11. Termòstats: unitats, marca, model, tipologia, ubicació, etc. 

12. Humitat relativa dels diferents recintes 
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5. Altres equips 

1. No contemplats anteriorment però corresponents o relacionats a les instal·lacions tèrmiques 

i de climatització (refrigeració i calefacció). 

 

L'inventari dels sistemes d'il·luminació interior i il·luminació exterior hauran de contenir, com a mínim, la 
següent informació: 

1. Il·luminació interior 

a. Ubicació 

b. Edifici o pavelló 

c. Planta de l'edifici o pavelló 

d. Estança, dependència o local 

e. Lluminàries i llums 

i. Nombre de lluminàries indicant la seva ubicació 

ii. Tipus de lluminària: encastada, downlight, estanca, adossada, etc 

iii. Potència total per lluminària 

iv. Nombre de llums segons tipologia 

v. Potència unitària per llum 

vi. Tipologia de llum: Incandescent, Fluorescent, Halògenes, Leds, etc. 

vii. Equip auxiliar: electromagnètic o electrònic 

2. Il·luminació exterior 

a. Nombre de lluminàries indicant la seva ubicació 

b. Tipus de lluminària 

c. Potencia total per lluminària 

d. Tipus de llum: vapor de sodi a alta pressió o baixa pressió, vapor de mercuri, halogenurs 

metàl·lics 

e. Equips auxiliars 

3. Regulació i control de la il·luminació interior i exterior. Temporades i horaris de funcionament de les 

instal·lacions (si s’escau) 

a. Tipus de regulació: manual, temporitzada o programada 

b. Característiques de la regulació i control: marca i model, tipologia (cèl·lula, rellotge 

analògic, rellotge astronòmic, etc.) 

c. Nombre de reguladors/sensors/detectors: marca, model i tipologia 

d. Horaris de funcionament de la il·luminació interior 

e. Horaris de funcionament de la il·luminació exterior 

4. Altres equips 

a. No contemplats anteriorment però corresponents o relacionats a les instal·lacions 

d'il·luminació interior i exterior. 
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L’inventari d'elements de la instal·lació de distribució d'aigua freda haurà de contenir, com a mínim, la 
següent informació: 

1. Punts de subministrament d'aigua freda 

a. Aixetes 

i. Ubicació per planta, zona, serveis 

ii. Nombre d'aixetes per ubicació i totals 

iii. Tipus d'aixetes: monocomandament, temporitzada, termostàtica, etc. 

iv. Tipologia dels dispositius estalviadors d'aigua: airejador, perlitzador, reductor de 

cabal, etc. 

b. Cisternes 

i. Ubicació per edifici, planta, zona, serveis, vestuari 

ii. Nombre de cisternes per ubicació i totals 

iii. Tipus de mecanisme de descàrrega: fluxòmetre, polsador senzill, doble polsador, 

tanc penjat, etc. 

iv. Tipologia dels dispositius estalviadors d'aigua: contrapès, limitador de descàrrega, 

reducció en el volum de descàrrega del tanc, etc. 

c. Urinaris: 

i. Ubicació per edifici, planta, zona, serveis, vestuari 

ii. Nombre d'urinaris per ubicació i totals 

iii. Tipologia i mecanismes d'estalvis 

2. Sistema de reg de zones verdes i enjardinades 

a. Superfícies 

b. Tipologia de sistema manual o automàtic 

c. Xarxa de distribució 

d. Elements de regulació i control (si s’escau) 

e. Emissors/receptors 

f. Elements de mesura 

g. Sistema d’automatització (si s’escau) 

 
L’inventari de l’envoltant exterior, com façana, coberta, fusteria i envidrat s'haurà d'inventariar de tal 
manera que a més d'indicar situació, nombre, dimensions, superfícies, característiques de la perfilaria i 
tipus de envidriament, s'identifiqui sobre un plànol guia en cadascuna de les plantes de l'edificació la 
ubicació exacta. 

1. Finestres, finestrals i claraboies 

a. Ubicació per planta i zona 

b. Nombre, ubicació i totals 

c. Tipologia de la perfilaria de la fusteria: fusta, metàl·lica (alumini, acer, etc.), PVC, etc. 

d. Tipologia del sistema d'obertura i nombre de fulles: fixos, abatibles, corredisses, de 

guillotina, practicables, batents oscil·lants, etc. 

e. Tipologia del envidriament: monolític, vidre doble, armat, vidre de seguretat, etc.  

f. Tipologia dels elements d’ombra: persianes, tendals, estors, etc. 

g. Dimensions indicant la longitud i l'amplària 

h. Superfície del forat en m2 
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i. Denominació i ubicació de totes les fusteries sobre plànol de planta 

2. Portes i buits de pas 

a. Ubicació per planta i zona 

b. Nombre de portes o de qualsevol tipus de buit de pas per ubicació i totals 

c. Tipologia de la perfilaria i de la fulla: fusta, metàl·lica (alumini anoditzat, alumini lacat, acer, 

acer inoxidable, resistent al foc, etc.), PVC, etc. 

d. Tipologia del sistema d'obertura i nombre de fulles: corredisses, abatibles, giratòries, 

automatitzades, cortina d'aire, etc. 

e. Tipologia del envidriament de la fulla: armat, seguretat, resistent a les flames (ull de bou), 

etc. 

f. Dimensions indicant la longitud i l'amplària de pas 

g. Superfície del buit de pas en m2 

h. Denominació i ubicació de totes els buits de pas sobre plànol de planta 

3. Tancaments façana i coberta 

a. Ubicació per planta i zona 

b. Tipologia del tancament 

c. Tipologia de l'estructura portant del tancament: perfilaria vista, perfilaria no vista, 

característiques dels principals elements portants del envidriament, etc. 

d. Tipologia: part massissa, dimensions del envidriament interior, exterior, de la cambra d'aire, 

amplària total del envidriament, etc. 

e. Tipologia del sistema d’ombra 

f. Superfície del tancament envidrat en m2 

g. Denominació i ubicació del tancament sobre plànol de planta 

 
Inventari d'equips i instal·lacions, consumidores o no d'energia, que no es troben compresos en els 
anteriors sistemes o instal·lacions. En aquest apartat s'identifiquen els inventaris a realitzar 
corresponents a les instal·lacions consumidores o no d'energia (equips elèctrics passius), que no es 
troben compresos en els sistemes de climatització, il·luminació interior, il·luminació exterior i envoltant 
exterior. 
 
A continuació es detalla un llistat de les instal·lacions principals objecte d'inventariar, sense perjudici que 
es puguin trobar en els emplaçaments o edificis altres instal·lacions no detallades de forma expressa i 
que també siguin objecte d'aquest inventari per trobar-se incloses en les relacionades amb el 
subministrament energètic. 

1. Equips elevadors: ascensors. 

a. Ubicació  

b. Nombre d'elevadors  

c. Tipologia de l'equip 

d. Marca, model 

e. Data de la instal·lació i ultima inspecció 

f. Potencia nominal unitària 

g. Capacitat 

h. Horari de funcionament 
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2. Equips elèctrics passius 

a. Endolls i interruptors 

1. Nombre d'endolls per planta, zona i dependència 

2. Nombre d'interruptors per planta, zona i dependència 

3. Nombre d'interruptors temporitzats per planta, zona i dependència (si s’escau) 

3. Inventari d'altres equips consumidors d'electricitat 

a. Equips informàtics i multimèdia. 

1. Ubicació per edifici, planta, zona i dependència 

2. Nombre d'equips 

3. Tipologia, marca i model 

4. Potència nominal unitària 

5. Horari de funcionament per equip 

b. Electrodomèstics: 

1. Ubicació per planta, zona i dependència 

2. Nombre d'equips 

3. Tipologia, marca i model 

4. Potència nominal unitària 

5. Horari de funcionament per equip 

4. Equips de mesura. Comptadors de subministraments d'energia i aigua 

a. Comptadors d'energia elèctrica 

1. Nombre de comptadors de la companyia elèctrica i ubicació en la parcel·la 

2. Nombre del comptador de la companyia 

3. Nombre de comptadors diferents dels pertanyents a la companyia elèctrica i 

ubicació (comptadors del titular de l'edifici) o Nombre de CUP per comptador 

b. Comptadors d'aigua 

1. Nombre de comptadors de la companyia d'aigua i ubicació en la parcel·la 

2. Nombre del comptador de la companyia d'aigua 

c. Nombre de comptadors diferents dels pertanyents a la companyia i ubicació comptadors del 

titular del edifici) 

d. Sistema de gestió energètica (monitoratge i control de consums) 

1. Característiques del sistema, tipologia, marca i model 

2. Nombre i tipologia dels equips de mesura: analitzadors de xarxes, sondes sense 

fils, comptadors, etc. 

3. Tipus de programari utilitzat 
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ANNEX II – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 
a) OFERTA ECONÒMICA: fins a 45 punts 
 
L’oferta a presentar per part dels concursants està formada per l’únic preu unitari en concepte de servei 
d’auditoria. L’oferta econòmica que obtindrà la màxima puntuació (45 punts) serà aquella que, en base a 
totes les propostes econòmiques rebudes, s’apropi més al preu promig. La resta d’ofertes obtindran una 
puntuació en base al mateix concepte. 
 
La fórmula matemàtica que expressa la metodologia de càlcul és la següent: 
 

𝑃𝑖(𝑣 > 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑔) = 100 𝑥 (
𝑂𝑝

𝑂𝑖
) 

 

𝑃𝑖(𝑣 < 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑔) = 100 𝑥 (
𝑂𝑖

𝑂𝑝
) 

On: 
• Op = Valor promig obtingut del total de propostes econòmiques rebudes 

• Oi = Oferta proveïdor 

• Pi = Puntuació resultant 

 
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

• Es considerarà que una oferta és susceptible de contenir valors anormals/desproporcionats quan, el 

percentatge de baixa ofert sigui superior a la mitjana aritmètica de tots els percentatges de baixa mitjans 

oferts en cinc punts percentuals. 

• Si el nombre de ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc (5), no seran d’ aplicació els criteris 

per a apreciar la inclusió de valors anormals o desproporcionats. 

• L’oferta susceptible de contenir valors anormals o desproporcionats serà exclosa si en el tràmit 

d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa 

s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors al que 

estableix el conveni d’aplicació. 
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b) Experiència en el sector: fins a 35 punts 
 
35 punts valoren l’apartat experiència en el sector: 
 
Es valorarà qualitativament l’experiència del tècnic que executarà la prestació, atès que la qualitat del 
personal pot repercutir en una millor execució de la prestació. En aquest sentit, es valorarà: 
 

b.1) Experiència com a Auditor en Cap: fins a 25 punts 
 
Es valorarà que el tècnic hagi participat en l’execució d’auditories energètiques, per sobre de l’experiència 
considerada com a solvència, això és, cinc (5) anys.  
 
En aquest sentit, es donaran les següents puntuacions: 
 

Anys d’experiència Puntuació 

Més de 8 anys 25 punts 
Entre 5 i 8 anys 15 punts 
Fins a 5 anys   5 punts 

 
 

b.2) Experiència per la realització de visites de camp: fins a 10 punts 
 
Es valorarà que el tècnic, encarregat de la realització de visites de camp, (si és diferent del director tècnic) 
hagi participat en l’execució d’auditories energètiques i en l’ús dels equips de mesurament necessaris 
per a la realització dels treballs, per sobre de l’experiència considerada com a solvència, això és, tres (3) 
anys.  
 
Si el tècnic encarregat de la realització de visites de camp és el mateix tècnic, la puntuació obtinguda en 
aquest subapartat, es sumarà a l’anterior. 
 
En aquest sentit, es donaran les següents puntuacions: 
 

Anys d’experiència Puntuació 

Més de 3 anys 10 punts 
Fins a 3 anys   0 punts 

 
Els serveis o treballs efectuats, que hauran d’ésser inclosos necessàriament en els CV que s’aportin, 
s’acrediten mitjançant certificats de bona execució realitzats per l’òrgan competent, quan el destinatari 
sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. 
 
 



 

24 
 

c) Certificació Professional com Auditor Energètic atorgada per Entitat Acreditada per ENAC: 
fins a 10 punts 
 
10 punts valoren l’apartat certificació professional acreditada. 
 
Com a criteri addicional a l’experiència declarada, es valorarà qualitativament la possessió, per part del 
tècnic que executarà la prestació del servei, d’alguna Certificació Professional Acreditada per ENAC (o 
organisme d’acreditació similar) com a Auditor Energètic, donat el component de qualitat aportat pel fet 
de que el tècnic hagi demostrat la seva expertesa davant d’un tercer en un procés imparcial, objectiu i 
repetitiu.  
 
En aquest sentit, es donaran les següents puntuacions: 
 

Certificació Professional Acreditada com a 
Auditor Energètica 

Puntuació 

Expert d’Auditories Energètiques  10 punts 
Certificació acreditada per ENAC dins l’àmbit 
de les auditories energètiques 

  5 punts 

Altres certificacions no acreditades   2 punts 

 
 
d) Formació rebuda i/o impartida en matèria d’eficiència energètica: fins a 10 punts 
 
10 punts valoren l’apartat formació rebuda i/o impartida pel tècnic o tècnics que prestaran el servei, en 
matèria d’eficiència energètica: 
 
En aquest apartat, els licitadors que aportin evidències de la formació rebuda relacionada amb l’eficiència 
energètica amb una antiguitat no superior als 5 anys, obtindran els 10 punts. En concret, es valorarà en 
funció de la següent taula: 
 

Formació en matèria d’eficiència 
energètica 

Puntuació 

Màster o Postgrau (més de 200 hores lectives) 10 punts 
Cursos (més de 20 hores lectives)     5 punts 
Cursos (menys de 20 hores lectives)    2 punts 

 
Pel cas dels tècnics que imparteixen formació relacionada amb aquesta matèria, les hores lectives se’ls 
comptabilitzaran a raó de 3 vegades el nombre d’hores impartides per totes les edicions realitzades.  
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Criteris de desempat: 
 

• L’empat entre dos o més propostes, després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es resoldrà 

mitjançant l’aplicació del criteri següent: 

 

o En cas de persones físiques, la candidata sigui una dona, com a conseqüència d’una acció 

positiva per a la presència equilibrada entre homes i dones en l’àmbit de l’enginyeria, d’acord 

amb els principis de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

 
 
 
Causes d’exclusió derivades de l’avaluació:  
 

• No es valoraran les propostes dels licitadors i, per tant, s’exclouen del procediment, si es dona algun dels 

supòsits següents: 

 
o Quan l’objecte de la valoració no compleix els requeriments mínims establerts en el Plec de 

prescripcions tècniques (PPT).  
o La inexactitud, la falsedat, incompliment o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions 

que s’incorporin a les declaracions responsables. 

 
 
 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: de 0 a 100 punts 


