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DADES IDENTIFICATIVES DEL CONTRACTE 

TÍTOL DEL CONTRACTE:  

Servei integral de cardioprotecció de les instal·lacions esportives municipals de l’Ajuntament de 

Lleida 

 

EIX: Imatge, projecció i promoció de la 

ciutat 

ÀMBIT TEMÀTIC: Regidoria d’Esports 

i Activitat física 

OBJECTE:  

És objecte d’aquest plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Lleida, la finalitat de la qual 
consisteix en els serveis integrals de cardioprotecció de les instal·lacions esportives municipals de 
Lleida. 
 
El servei objecte de contracte consistirà bàsicament en: 
 

- La implantació i manteniment de 11 aparells desfibril·ladors externs automàtics portàtils 
(DEA), en les instal·lacions esportives gestionades per l’Ajuntament de Lleida. 
 

- Estudi i redacció de protocols d’ús dels DEA, per cadascuna de les instal·lacions 
esportives   on s’han d’implantar i en el seu àmbit d’actuació 
 

- Estudi i redacció de protocols d’ús dels DEA per activitats esportives, puntuals o 
continuades, realitzades fora de les instal·lacions on s’han implantar. 

 
- Senyalització de l’espai Cardioprotegit per tal que comuniqui de manera visible que la 

instal·lació esportiva compta amb DEA. 
 
- Senyalització amb indicacions segons el model universal de cardioprotecció, incloent 

pictograma de protocol d’actuació de la cadena de supervivència. 
 

- Implementar al seu càrrec i de forma integral els requisits recollits en la normativa 
d’aplicació vigent (Decret 151/2012, de 20 de novembre) i qualsevol altra normativa vigent 
que pugui ser d’aplicació directe o indirecte durant el període de contractació del servei. 
Entre altres: 
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o La formació homologada inicial de les persones que poden utilitzar els DEA. 

 
o Els reciclatges homologats periòdics de les persones amb formació inicial. 

 
o Els tràmits administratius, de registre, certificació, pagament de taxes, etc., que siguin 

necessaris per la implantació dels DEA en les instal·lacions esportives municipals. 
 

o Qualsevol altre aspecte que sigui d’aplicació legal durant la vigència del contracte. 
 

 
 

 

TIPUS DE CONTRACTE:  

Serveis. Obert simplificat 

 

PREVISIÓ DATA DE LICITACIÓ:  4t 

trimestre 2023 

DURACIÓ ESTIMADA: 2 anys (+2) 

PRESSUPOST ESTIMAT: 23.958,00 € 

CARACTERÍSTIQUES I FUNCIONS TÈCNICQUES 

 

1. DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS SERVEIS QUE INCLOEN EL CONTRACTE 
 IMPLANTACIÓ D’APARELLS DEA 
  

- Instal·lació i manteniment continuat durant tot el període de vigència del contracte de 11  aparells DEA, que reuneixen com a mínim 
els següents requisits: 

 
o Que disposin de l’homologació europea. 

 
o Que disposin de programari actualitzant-la mitjançant la seva connexió a equips informàtics estandaritzats. 

 
o Que disposin de capacitat de transmissió de dades dels successos durant el seu ús. Aquesta transmissió s’haurà de poder efectuar 

des del registre intern de l’aparell a equips informàtics estandaritzats. 
 



Fira de la Contractació Pública  
de l’Ajuntament de Lleida 

o Que permetin el seu ús en infants i estiguin equipats amb elèctrodes pediàtrics. 
 

o Que disposin de manual de funcionament redactat, com a mínim, en una de les llengües cooficials de Catalunya  
 

o Que les guies auditives pel seu funcionament i aplicació a víctimes siguin, com a mínim, en una de les llengües cooficials de 
Catalunya.  

 
o Que reuneixin totes i cadascuna de les condicions tècniques que exigeixi la normativa vigent en cada moment. A aquest efecte, el 

proveïdor del servei estarà obligat a substituir els aparells DEA, al seu càrrec, si en algun moment de la vigència del contracte els 
aparells instal·lats deixen de complir la normativa d’aplicació. Quan les institucions a nivell mundial relacionades amb la salut i la 
protecció cardíaca (Organització Mundial de la Salut, American Heart Association, European Resicitation Council, etc) estableixin 
recomanacions respecte de les prestacions tècniques dels equips DEA, que no incompleixen la normativa vigent a Catalunya, el 
proveïdor també estarà obligat a substituir, al seu càrrec, els aparells per altres models que reuneixin les prestacions tècniques 
recomanades. 

 
o Que disposi d’elèctrodes ergonòmics de fàcil ús i col·locació. 
 
o Que disposin de localitzador GPS i connexió al servei d’emergència 112 

 
o A efectes d’establir protocols per l’ús dels DEA, es tindrà en compte l’àrea d’influència de cadascun dels 11 DEA instal·lats. 

 
o En funció de cada instal·lació municipal, el proveïdor del servei haurà de proposar la ubicació més adequada per cadascun dels 11 

aparells DEA en l’interior de la instal·lació. També preveurà l’equipació de l’espai d’ubicació amb caixes de protecció i de la 
corresponent senyalització. El Servei d’Esports de l’Ajuntament de Lleida  podrà modificar i adaptar la proposta del proveïdor del 
servei, que serà d’obligat compliment per aquest últim. 

 
o La instal·lació dels aparells DEA en les instal·lacions municipals per part del proveïdor, consistirà en tots els treballs necessaris per 

la seva ubicació definitiva i posta en marxa. 
 

o El proveïdor del servei haurà d’obtenir totes les autoritzacions administratives necessàries, a nom de l’Ajuntament de Lleida, per la 
instal·lació i ús dels equips DEA; així com el pagament d’impostos i taxes originals per la seva activitat. També efectuarà totes les 
gestions necessàries per registrar cadascun dels aparells, seguint la normativa vigent que sigui d’aplicació. 
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o Tots els aparells DEA, equips, suports, senyalitzacions i elements tècnics amb que es dotin les instal·lacions  municipals per la 
serva cardioprotecció seran titularitat del proveïdor. Conseqüentment n’assumirà la responsabilitat directe i completa del seu bon 
estat d’ús i funcionament. Per aquests efectes, el proveïdor haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
que cobreixi qualsevol incidència durant el seu ús o permanència en les instal·lacions esportives municipals, així com tots els riscos 
derivats de l’explotació d’un servei de cardioprotecció públic. La cobertura de la pòlissa haurà de ser superior a 500.000 euros per 
cadascun dels aparells instal·lats. 

 
o El proveïdor substituirà pel seu compte i càrrec els aparells DEA en cas d’avaria, funcionament deficient o incorrecte o qualsevol 

altra incidència que impedeixi l’ús normal de l’aparell. Els aparells substituïts seran de les mateixes prestacions o superiors. 
 

o El proveïdor haurà d’efectuar una certificació anual de bon funcionament dels aparells DEA. Presentarà  a l’Ajuntament de Lleida 
la certificació en els termes que exigeixi la normativa vigent. 

 

CLAUSULES SOCIALS 

- 

CLAUSULES MEDIAMBIENTALS  

- 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) 

- 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CONTRATO 

TÍTULO DEL CONTRATO:  

Servicio integral de cardioprotección de las instalaciones 

deportivas municipales del Ayuntamiento de Lleida 

EJE: IMAGEN, PROYECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 

ÁMBITO TEMÁTICO: CONCEJALÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA 

OBJETO: 

Es objeto de este pliego la contratación promovida por 
el Ayuntamiento de Lleida, la finalidad de la cual consiste 
en los servicios integrales de cardioprotección de las 
instalaciones deportivas municipales de Lleida. 
 
- La implantación y mantenimiento de 11 aparatos 
desfibriladores externos automáticos portátiles (DIOSA), 
en las instalaciones deportivas gestionadas por el 
Ayuntamiento de Lleida. 
 
- Estudio y redacción de protocolos de uso de los 
DIOSA, por cada una de las instalaciones deportivas 
donde se tienen que implantar y en su ámbito de 
actuación 
 
- Estudio y redacción de protocolos de uso de los DIOSA 
por actividades deportivas, puntuales o continuadas, 
realizadas fuera de las instalaciones donde se han 
implantar. 
 
- Señalización del espacio Cardioprotegit para que 
comunique de manera visible que la instalación 
deportiva cuenta con DIOSA. 
 
- Señalización con indicaciones según el modelo 
universal de cardioprotección, incluyendo pictograma de 
protocolo de actuación de la cadena de supervivencia. 
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- Implementar a su cargo y de forma integral los 
requisitos recogidos en la normativa de aplicación 
vigente (Decreto 151/2012, de 20 de noviembre) y 
cualquier otra normativa vigente que pueda ser de 
aplicación directo o indirecto durante el periodo de 
contratación del servicio. Entre otros: 
 
o La formación homologada inicial de las personas que 
pueden utilizar los DIOSA. 
 
o Los reciclajes homologados periódicos de las 
personas con formación inicial. 
 
o Los trámites administrativos, de registro, certificación, 
pago de tasas, etc., que sean necesarios por la 
implantación de los DIOSA en las instalaciones 
deportivas municipales. 
 
o Cualquier otro aspecto que sea de aplicación legal 
durante la vigencia del contrato.  
TIPO DE CONTRATO: 

- Servicios 
- Abierto simplificado   

PREVISIÓN FECHA DE LICITACIÓN: 4.º trimestre 2023 

DURACIÓN ESTIMADA: 2 años + 2 años 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 23.958,00 € 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS QUE INCLUYE EL CONTRATO IMPLANTACIÓN DE APARATOS DIOSA:  

 

- Instalación y mantenimiento continuado durando todo el periodo de vigencia del contrato de 11 aparatos DIOSA, que reúnen como mínimo 

los siguientes requisitos: 

 

o Que dispongan de la homologación europea. 
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o Que dispongan de software actualizándola mediante su conexión a equipos informáticos estandarizados. 

 

o Que dispongan de capacidad de transmisión de datos de los sucesos durante su uso. Esta transmisión se tendrá que poder efectuar desde 

el registro interno del aparato a equipos informáticos estandarizados. 

 

o Que permitan su uso en niños y estén equipados con electrodos pediátricos. 

 

o Que dispongan de manual de funcionamiento redactado, como mínimo, en una de las lenguas cooficiales de Cataluña 

 

o Que las guías auditivas por su funcionamiento y aplicación a víctimas sean, como mínimo, en una de las lenguas cooficiales de Cataluña. 

 

o Que reúnan todas y cada una de las condiciones técnicas que exija la normativa vigente en cada momento. A tal efecto, el proveedor del 

servicio estará obligado a sustituir los aparatos DIOSA, a su cargo, si en algún momento de la vigencia del contrato los aparatos instalados 

dejan de cumplir la normativa de aplicación. Cuando las instituciones a nivel mundial relacionadas con la salud y la protección cardíaca 

(Organización Mundial de la Salud, American Heart Association, European Resicitation Council, etc) establezcan recomendaciones respecto 

de las prestaciones técnicas de los equipos DIOSA, que no incumplen la normativa vigente en Cataluña, el proveedor también estará obligado 

a sustituir, a su cargo, los aparatos por otros modelos que reúnan las prestaciones técnicas recomendadas. 

 

o Que disponga de electrodos ergonómicos de fácil uso y colocación. 

 

o Que dispongan de localizador GPS y conexión al servicio de emergencia 112 

 

o A efectos de establecer protocolos por el uso de los DIOSA, se tendrá en cuenta el área de influencia de cada uno de los 11 DIOSA 

instalados. 

 

o En función de cada instalación municipal, el proveedor del servicio tendrá que proponer la ubicación más adecuada por cada uno de los 11 

aparatos DIOSA en el interior de la instalación. También preverá la equipación del espacio de ubicación con cajas de protección y de la 
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correspondiente señalización. El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Lleida podrá modificar y adaptar la propuesta del proveedor del 

servicio, que será de obligado cumplimiento por este último. 

 

o La instalación de los aparatos DIOSA en las instalaciones municipales por parte del proveedor, consistirá en todos los trabajos necesarios 

por su ubicación definitiva y posta en marcha. 

 

o El proveedor del servicio tendrá que obtener todas las autorizaciones administrativas necesarias, a nombre del Ayuntamiento de Lleida, por 

la instalación y uso de los equipos DIOSA; así como el pago de impuestos y tasas originales por su actividad. También efectuará todas las 

gestiones necesarias para registrar cada uno de los aparatos, siguiendo la normativa vigente que sea de aplicación. 

 

o Todos los aparatos DIOSA, equipos, apoyos, señalizaciones y elementos técnicos con que se doten las instalaciones municipales por la 

sierva cardioprotección serán titularidad del proveedor. Consecuentemente asumirá la responsabilidad directa y completa de su buen estado 

de uso y funcionamiento. Por estos efectos, el proveedor tendrá que disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra 

cualquier incidencia durante su uso o permanencia en las instalaciones deportivas municipales, así como todos los riesgos derivados de la 

explotación de un servicio de cardioprotección público. La cobertura de la póliza tendrá que ser superior a 500.000 euros por cada uno de los 

aparatos instalados. 

 

o El proveedor sustituirá por su cuenta y cargo los aparatos DIOSA en caso de avería, funcionamiento deficiente o incorrecto o cualquier otra 

incidencia que impida el uso normal del aparato. Los aparatos sustituidos serán de las mismas prestaciones o superiores. 

 

o El proveedor tendrá que efectuar una certificación anual de buen funcionamiento de los aparatos DIOSA. Presentará en el Ayuntamiento de 

Lleida la certificación en los términos que exija la normativa vigente. 

CLAUSULAS SOCIALES 

- 

CLAUSULAS MEDIOAMBIENTALES  

- 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

- 

 


