
 

ACORD DE CESSIÓ D’ÚS 
 
 
 
 
Badalona, 15 de febrer de 2021 
 
 
 
 
 
 REUNITS 
 
D'una banda, Devimetrix, S.L. amb CIF B66724428 i direcció C/ Àlaba 51, Planta 1 
Local 3A, 08005 Barcelona i, en el seu nom i representació José María Plana Eguia, 
administrador únic i CEO amb facultats suficients per a aquest acte. 
 
D'altra banda, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, amb CIF Q5855029D, i, 
en el seu nom i representació, Marc Vilar Capella, en qualitat de Director Econòmic i 
Financer, en representació de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (en 
endavant “HUGTiP). 
 
Les parts manifesten sota la seva responsabilitat que les facultats en virtut de les 
quals actuen són suficients per al present atorgament i no els han estat revocades 
 
EXPOSEN 
 
I.- Que en el marc de la seva activitat assistencial, l'HOSPITAL està interessat en 
disposar d’un equip de teleaudiometria remota, que permeti l'adequada atenció 
sanitària dels seus pacients. 
 
II.- Que Devimetrix, S.L. es troba en disposició de cedir gratuïtament l'ús de 
l'esmentat equip durant el temps que s'identifica més endavant. 
 
I a l'objecte de fixar les condicions d'acord amb les quals s'ha de dur a terme la 
cessió i ús de l'equip, ambdues parts acorden formalitzar el present ACORD DE 
CESSIÓ D'ÚS d'acord i subjecció a les següents 
 

ESTIPULACIONS 
 
Primera.- Pel present acord, Devimetrix, S.L. cedeix amb caràcter gratuït a l'Hospital 
l'ús del teleaudiòmetre remot Kiversal Audixi 10 DHF+, amb número de sèrie 
1000020028 (en endavant el EQUIP), de la marca Kiversal Audixi 10, que permeti 
l'adequada atenció sanitària dels seus pacients en el centre, d'acord amb les 
condicions que a continuació s'estableixen. El número d’unitats cedides és de tres 
(un per l’HOSPITAL i els altres dos pels CAPs Doctor Robert i Doctor Barraquer). 



 

L’HUGTiP es fa així mateix càrrec de les despeses ordinàries de manteniment de 
l'EQUIP.  
 
Segona.- La durada efectiva d’aquesta cessió serà del 15 de febrer de 2021 al 15 de 
febrer de 2022, sense perjudici que per acord tàcit de les parts es decideixi 
prorrogar la mateixa. 
 
Tercera.- L’objecte de la cessió de l’equip és la realització de un número indefinit de 
proves al servei de ORL per tal de comprovar el correcte funcionament de la 
tecnologia y la familiarització dels audiòlegs amb la mateixa. Una vegada 
completada aquesta fase, es comprovarà el funcionament de la tecnologia amb la 
participació dels CAPs Doctor Robert i Doctor Barraquer, fent servir les cabines ja 
instal·lades, amb la realització de 30 teleaudiometries. En paral·lel a totes aquestes 
proves, l’equip d’audiologia del servei de ORL identificarà oportunitats de millora 
pels dispositius i els seu software, i els farà arribar a Devimetrix, S.L. per tal que 
puguin incloure les recomanacions com a millores del seu producte i servei. 
 
Quarta.- L’empresa Devimetrix, S.L. certifica que l’Equip disposa dels permisos i 
acreditacions CE necessaris per a la seva utilització com a dispositiu sanitari.  
 
Cinquena.- L’empresa Devimetrix, S.L. disposa d’una assegurança de responsabilitat 
civil per a cobrir danys o perjudicis que l’ús adequat del Equip pugui produir. 
L’hospital quedarà exonerat de responsabilitat si el dany produït ho és per causa 
imputable al propi Equip. 
 
Sisena.- L’HUGTiP declara que s'obliga a: 
 
1. Facilitar l'accés a les seves instal·lacions, a el personal de Devimetrix, S.L. i de 
L'EQUIP i condicionar l'espai en què aquest hagi de situar-se. 
 
2. Assegurar que la ubicació de l'equip a les instal·lacions de Centre són les 
adequades. 
 
3. Nomenar un interlocutor per a la gestió del servei. 
 
4. Informar immediatament a Devimetrix, S.L. en cas d'observar-se algun dany o 
incident a l’EQUIP o mal funcionament de la mateixa, indicant la naturalesa i abast 
de la contingència. 
 
5. Abonar els desperfectes que pateixi L'EQUIP com a conseqüència d'un 
condicionament inadequat de el lloc en què s'ubiqui el mateix o de l'incorrecte ús de 
l’ EQUIP per part de l'usuari. 
 
6. Assegurar que HUGTiP fa servir l’EQUIP seguint les especificacions de fabricant. 
 
7. Assegurar que l’EQUIP és utilitzat i manipulat per personal amb coneixement 
suficient sobre el seu funcionament i amb la deguda diligència. 



 

 
8. L’HUGTiP s'obliga a fer complir al personal del CENTRE les obligacions que 
respecte de l'EQUIP es recullen en el present acord. 
 
9. Assegurar que l'HOSPITAL conserva l'EQUIP en perfecte estat d'ús. 
 
10. Tornar l’EQUIP prestat en perfecte estat de conservació transcorregut el termini 
previst en l'Estipulació Sisena. 
 
11. Reparar o modificar els equips descrits a l'expositiu primer d'aquest acord 
únicament i exclusivament per personal de Servei d'Assistència Tècnica del 
fabricant. 
 
Setena.- Seran per compte de l’HUGTiP totes les accions relatives a la conservació i 
manteniment preventiu i correctiu de l'EQUIP. 
 
Vuitena.- Devimetrix, S.L. es reserva el dret a reclamar en qualsevol moment la 
restitució de l'EQUIP, amb un preavís de tres (3) mesos. Recíprocament l’empresa 
Devimetrix, S.L. es farà càrrec de retirar l’equip al final del període de cessió o abans 
si l’Hospital ho sol·licita expressament comunicant-ho per escrit amb antelació 
mínima d’una setmana. 
 
Novena.- Aquest Acord entrarà en vigor el dia de la seva signatura i finalitzarà en el 
termini de 3 mesos a comptar des de la finalització de les proves establertes a la 
clàusula Segona i Tercera. Un cop finalitzat el present acord, el HOSPITAL posarà a 
disposició de Devimetrix, S.L. l'EQUIP cedit. 
 
Desena.- Queda expressament prohibit a l'HUTGiP la cessió a un tercer dels drets i/o 
obligacions adquirits en virtut d'aquest acord. 
 
Onzena.- Protecció de dades. L’empresa Devimetrix, S.L. i l’Hospital es comprometen 
a mantenir la confidencialitat de les dades personals que generi durant el període de 
cessió del equip. S’observarà en tot moment el que marca la LOPD pel que fa al ús, 
custòdia o difusió de dades personals o clíniques generades a partir del ús del Equip.  
 
Dotzena.- L’empresa i l’hospital podran fixar de mutu acord pròrrogues del període 
de cessió, utilització dels resultats obtinguts arran del ús del equip (especialment 
amb finalitats de caire científic) o ampliacions del present acord que aquest suposi 
un benefici mutu per les dues parts.  
 
Tretzena.- Qualsevol modificació que, d'aquest acord, les parts acordin realitzar s'ha 
de formalitzar per escrit. 
 
Disposició final.- El present acord constitueix l'acord íntegre i definitiu de les parts 
respecte a la matèria objecte de la mateixa, substituint i anul·lant tota 
correspondència, cartes d'intenció, i acords verbals o escrits que prèviament hi 
pugui haver entre les parts en relació amb la mateixa matèria. 



 

I en prova de conformitat amb el seu contingut, els atorgants accepten el present 
acord i el firmen en dos exemplars, i a un sol efecte 
 
 
Devimetrix, S.L.  Hospital Germans Trias i Pujol 

 
 
 

  
_________________________  ______________________ 
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