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I.

Antecedents

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) gestiona la compra conjunta d’energia,
dóna suport al grup en la revisió de la facturació, fa anàlisi de la despesa per les noves compres i,
també, dóna suport en l’estalvi energètic.
El seguiment dels consums energètics i la validació de la facturació és una necessitat per a tots els
components del grup de compra que, actualment, es duu a terme a través d’eines pròpies. Motiu
pel qual aquest plec recull totes les condicions tècniques necessàries per a la contractació d’un
software de comptabilitat i gestió energètica, a fi i a efecte, de substituir les eines actuals per un
software potent i capaç de millorar el procés de gestió energètica.

II. Objecte
L’objecte d’aquest plec és la definició de les prescripcions tècniques per a la contractació d’un
servei comptabilitat i gestió energètica pel CSUC. Els usuaris seran els membres del grup de
compra d’energia i el mateix CSUC. El servei contempla la utilització d’una eina informàtica pel
registre i repositori d’informació energètica que proporcioni instruments per l’anàlisi i la
verificació dels consums i de la facturació.

III. Abast de projecte
El servei de comptabilitat i gestió energètica s’aplicarà als subministraments elèctrics i de gas
natural dels edificis de les entitats adherides al grup de compra del CSUC. Actualment, els
integrants del grup de compra d’energia son els següents:
Entitat
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Lleida
Universitat de Girona
Universitat Rovira i Virgili
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Ramon Llull
Universidad Complutense de Madrid
Parc Científic de Barcelona UB
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UB
UAB
UPC
UPF
UdL
UdG
URV
FUOC
URL
UCM
UB PCB
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Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Parc Recerca UAB
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Parc Mediterrani de la Tecnologia
Fundació UAB
Institut Químic de Sarrià URL
Institut Químic de Sarrià URL Tech Transfer
Institut de Formació Contínua UB
Col·legi Major Sant Jordi
Col·legis Majors Penyafort — Montserrat — Ramon Llull
Escola Superior de Comerç Internacional
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària
Institut de Ciències Fotòniques
Centre de Recerca en Agrigenòmica
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Barcelona Supercomputing Center
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya
Vila Universitària UAB
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
Institut Català de la Salut
Institut d’Assistència Sanitària
Logaritme, A.I.E.
Parc TecnoCampus Mataró-Maresme
Centre Tecnològic Telecomunicacions Catalunya
Síndic de Greuges
Universidad Rey Juan Carlos

CPRBB
PRUAB
PCITAL
PMT
FUAB
URL IQS
URL IQS TECH TRANSFER
UB IL3
UB CM SJ
UB CMP
ESCI
IRTA
ICFO
CRAG
FCRI
BSC
CSUC
INEFC
PCiTUdG
UVic-UCC
Vila Univ
IRBL
ICS
ICS IAS
ICS Log
TECNOC
CTTC
SG
URJC

Per l’any 2018 el nombre de punts de subministrament elèctric i de gas segons el tipus de tarifa
són els següents:
ELECTRICITAT
Nombre de
Tarifa
CUPS
6.1A
110
3.1A
62
3.0A
559
2.1DHA
7
2.1A
25
2.0DHA
597
2.0A
110
Total general
1470
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GAS
Tarifa
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Total general

Nombre de
CUPS
1
2
1
48
41
28
240
1
362
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Durant la durada del contracte s’ha de poder incrementar/reduir el números de pòlisses de cada
entitat, en funció de l’evolució els seus subministraments, així com per la incorporació d’altres
consums (gas natural, GLP....). També ha de permetre variar el nombre d’entitats que es gestioni.
Les noves pòlisses i/o noves entitats incorporades se’ls hi aplicarà els mateixos preus adjudicats.
El servei abastarà les següents prestacions:
-

-

-

La utilització pels gestors de les entitats del grup de compra d’energia del CSUC d’una
eina informàtica que registri els consums energètics, permeti l’anàlisi i l’elaboració
d’informes i proporcioni els instruments per la verificació correcta de la facturació.
La migració de les dades actuals i d’històrics per part de l’empresa adjudicatària.
El manteniment de l’eina informàtica i l’actualització de la informació energètica
requerida per la verificació de la facturació, l’anàlisi energètic i l’elaboració dels informes
de control i seguiment dels consums i de la facturació.
Assistència tècnica telefònica i mitjançant correu electrònic per a consultes relacionades
amb el funcionament del nou software i noves funcionalitats que se’n derivin en un futur.
Alertes per la validació de la facturació.
Lliurament dels manuals o tutorials del programa que en permetin l’ús autònom per part
de les persones usuàries.
Formació bàsica inicial d’utilització del programa (mínim 4 hores anuals a impartir al
CSUC).
Realització de còpies de seguretat de les dades amb freqüència mínima diària.

IV. Descripció del sistema informàtic i característiques tècniques
El servei de comptabilitat i gestió energètica es prestarà en base a un sistema informàtic que
romandrà en la infraestructura de l’adjudicatari, incorporarà tota la informació relativa als preus
de l’energia, els consums i la facturació d’energia elèctrica i de gas. S’aplicarà als subministraments
elèctrics i de gas dels edificis i equipaments de les entitats que formen part del grup de compra del
CSUC.
El servei inclourà servidors, hosting (emmagatzematge de dades), programari, serveis de còpia de
seguretat, manteniment evolutiu i la resta de prestacions necessàries.
L’accés pels usuaris serà via web, amb claus d’accés, i ha de ser compatible amb els principals
navegadors (Mozilla Firefox, Goggle Chrome, Internet Explorer, com a mínim).
La plataforma permetrà la gestió dels accessos a través d’usuaris diferenciats pels corresponents
nivells de permisos (administració, edició, visualització,...). El número d’usuaris i el perfil de
cadascun d’ells es definirà a l’inici de l’execució del contracte.
Totes les dades existents al software són propietat del CSUC i de les entitats que formen part del
grup de compra d’energia del mateix, encara que informàticament estiguin ubicades en servidors
de l’empresa adjudicatària.
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V. Requisits de l’aplicació informàtica
La gestió energètica que es porta a terme des del grup de compra d’energia del CSUC comporta la
necessitat de disposar d’una eina informàtica que permeti realitzar les tasques tècniques
corresponents i substituir els mètodes propis actuals. Per tant, en aquest apartat es definiran els
requisits mínims que haurà de disposar el programa informàtic (software) ofert pels diferents
licitadors.
Grup

Subgrup

Descripció

Subgrup
Inventari

Inventari de CUPS, lots El software inclourà un inventari amb les dades bàsiques de
de contractació i preus
tots els subministraments com el número de CUPS, CIF del
Descripció
titular de la pòlissa, adreça física, adreça de facturació, tipus
de subministrament d'energia (electricitat, gas,…), dates
d'alta i de baixa, tarifa, potències contractades per període,
Inventari
consum per període... Totes aquestes dades s'han de poder
extreure/exportar en formats tractables (.xlsx, .csv,...).
Inventari de CUPS, lots de contractació i preus
L'inventari s'ha de poder visualitzar i editar als diferents
El software inclourà un inventari amb les dades
bàsiques
de tots definits
els subministraments
com el número de
nivells
de jerarquia
al subgrup “Jerarquia”.
CUPS, CIF del titular de la pòlissa, adreça física, adreça de facturació, tipus de subministrament d'energia
(electricitat, gas,…), dates d'alta i de baixa,Eltarifa,
potències
període, històrica
consum dels
per
software
ha de contractades
disposar de laper
informació
període... Totes aquestes dades s'han de poder subministraments
extreure/exportardonats
en formats
tractables
(.xlsx,
.csv,...).
de baixa.
El software ha de permetre assignar diferents preus de
diferents contractes a una mateixa tarifa d'accés.
Cada subministrament tindrà associat una tarifa de preu
vigent, ja sigui el preu de mercat regulat o el preu resultant
L'inventari s'ha de poder visualitzar i editar als diferents nivells de jerarquia definits al subgrup “Jerarquia”.
del concurs vigent del subministrament en qüestió. El
software utilitzarà el preu informat per a la tarifa de cada lot
en els càlculs de les factures per tal de trobar errors i
divergències a la facturació.
El software ha de permetre el seguiment i control de preus
facturats amb fórmules indexades als mercats OMIE i
El software ha de disposar de la informació històrica dels subministraments donats de baixa.
OMIP en funció de les dates de tancament
El software disposarà de tots els preus regulats aplicables.
Aquests preus estaran sempre actualitzats sense cap tipus de
demora.
El software ha de permetre assignar diferents preus de diferents contractes a una mateixa tarifa d'accés.
Plec de clàusules de prescripcions tècniques
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Jerarquia

L'inventari ha de disposar de diferents nivells estructurats de
forma piramidal. Els diferents nivells de jerarquia seran:
Grup de compra/Sector (Salut o Universitats)/Entitat (CIF)
/Campus/Edifici/CUPS. Les factures estaran associades als
CUPS de l'últim nivell.
El software ha de permetre diferenciar els equipaments
(escoles, biblioteques, oficines, …) i per ubicació geogràfica
a través d'etiquetes o similar que doni transversalitat a
l'anàlisi.

Reporting

Geolocalització

El programa ha de permetre la geolocalització dels centres
de consum mitjançant GIS incorporat al software.

Eines de filtratge

El software ha de disposar d'eines de filtratge per permetre
múltiples possibilitats de combinació de les dades en totes
les funcionalitats d'anàlisi i reporting. El programa ha de
permetre filtrar per:
a) dia inici i dia fi
b) per nivell de jerarquia (per a un o per a un conjunt)
c) Per etiquetes o similars
A més, en el cas d'un conjunt de subministraments, ha de
permetre mostrar els resultats agregats o els resultats
diferenciats.
A continuació es llisten els diferents "reports" que la eina ha
de permetre:

Anàlisi/informes

Mostrar l'evolució de la despesa i/o el consum en un
període desitjat. A més, ha de permetre comparar-ho al
mateix període d'anys anteriors.
En cas de telelectura, poder mostrar l'evolució en el període
seleccionat de dades horàries.
Mostrar gràficament el consum i/o despesa real comparantlo respecte la previsió, permetent visualitzar les desviacions i
els estalvis en cas d'haver-n'hi. El software ha de permetre
importar manualment la línia base de previsions.
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Permetre fer anàlisis de tancaments on es pugui comparar
els resultats obtinguts si els preus haguessin estat tot l'any
indexats respecte preus tancats (parcialment indexats /
parcialment tancats).
Exportació de dades

El programa ha de permetre exportar totes les dades en
formats tractables (.xlsx, .csv,…) com les dades d'inventari,
els contractes (preus), les dades de consums i les corbes de
càrrega, les factures amb el detall dels diferents conceptes i
components del preu,...
El software també ha de permetre exportar gràfiques i
imatges, a més dels informes obtinguts en format PDF.

Facturació

Repositori de factures

El software disposarà d'un repositori de factures de tots els
CUPS de totes les entitats. L'aplicació ha d'homogeneïtzar la
presentació de les factures, amb independència de la
comercialitzadora, on es permeti visualitzar els diferents
conceptes.
El software, a més, permetrà carregar els fitxers de
facturació de les comercialitzadores dels darrers 5 anys, els
resultats dels quals es podran integrar per poder obtenir
reports o informes d'evolució.
El software ha de disposar d'un respositori de les factures en
format pdf de les comercialitzadores. No necessàriament ha
de llegir i treballar amb aquestes factures, únicament
repositori.

Importació de factures

El software ha de reconèixer i permetre importar arxius de
facturació en format .XML (e-factures) i .XLSX (agregats)
de qualsevol subministrament energètic de qualsevol
empresa comercialitzadora d'energia (mercat lliure i regulat),
per fer una correcta validació posteriorment.
En cas de modificació dels arxius amb la informació de
facturació proporcionats per l'empresa comercialitzadora es
donarà un termini de 5 dies laborables a l'empresa
adjudicatària del software per tal d'adequar el software a la
nova situació.
El software enregistrarà cada importació la qual podrà ser
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consultada a posteriori com a històric.
Durant, o un cop acabada la importació de les dades de
facturació, el software comprovarà els canvis que puguin
existir en els subministraments tenint en compte la
informació de les factures a importar i la informació de
l'inventari (canvi número de pòlissa, canvi de tarifa i/o
potència, canvi d'empresa comercialitzadora,...). Al detectar
algun canvi, el software preguntarà a l'usuari si es vol
actualitzar l'inventari de les pòlisses.
El software comprovarà si les factures importades ja
existeixen al repositori i/o si el subministrament no existeix
a l'inventari; en els dos casos el software preguntarà a
l'usuari com procedir.
Càlcul factura teòrica i El software ha de calcular l'import teòric de cada factura,
validació de la facturació permetent visualitzar la traçabilitat de l'import calculat a
nivell dels components del preu de l'energia, descomposats
clarament tal com consta a la fórmula dels plecs d'energia
del CSUC. En el detall de cada factura el software ha de
presentar la factura real emesa i la calculada per la pròpia
eina, per poder comparar els conceptes i avaluar la
conformitat o disconformitat. Per tant, s'ha de poder
identificar en quin o quins conceptes parcials es produeixen
les discrepàncies.
El software ha de permetre validar factures a preu variable o
tancat i factures a preu fix.
Sistema d’alertes

Ha de disposar d'un sistema d'alertes per avisar a l'usuari
quan es doni el cas d'anomalies de facturació i de consum.
El software ha d'avisar a l'usuari d’anomalies de facturació
(per exemple: factures existents en un CUPS per les
mateixes dates, factura no associada a cap contracte o
tarifa/contracte incorrecte, preus aplicats incorrectes,
potències incorrectes, altres discrepàncies amb inventari o
en els imports facturats...)
A més, el software avisarà quan es doni el cas d'anomalies de
consum (per exemple: sense consum, maxímetres
inconsistents, lectures no correlatives, lectures estimades
consecutives, consums facturats no coincidents amb la
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corba de càrrega pel mateix període...)
Seguiment del tipus i El software ha de permetre identificar els diferents tipus de
estat de les factures
factures: Normal, anul·lació i rectificativa.
De cada factura s'ha de poder fer el seguiment del seu estat:
si és correcta, si està reclamada, si està anul·lada,... A l'inici
de l'execució del contracte s'actualitzarà la taula dels
diferents estats de les factures.
Optimització i Comparativa d’ofertes
simulació

El software ha de permetre fer anàlisis comparatius de
diferents models de compra per tal de simular la diferencia
de l'import anual del contracte actual respecte diferents
escenaris de model de compra. Per exemple, comparatiu de
comparar un model de compra fix respecta un de indexat.
Aquest anàlisis s'ha de poder realitzar per a qualsevol nivell
de jerarquia definit al subgrup “Jerarquia” d’aquest quadre
de funcionalitats mínimes.

Múltiples
comercialitzadores

El software ha de suportar fórmules de múltiples
comercialitzadores i tipus de tarifes i mostrar que es pot
parametritzar i veure els components del preu per qualsevol
fórmula amb apantallaments parcials, per així poder simular
els estalvis obtinguts al comparar diferents ofertes de
diferents comercialitzadores.
Aquest anàlisis s'ha de poder realitzar per a qualsevol nivell
de jerarquia definit al subgrup “Jerarquia” d’aquest quadre
de funcionalitats mínimes.

Optimització i simulació El software ha de permetre fer estudis de simulació i
de tarifes
optimització de tarifes per als diferents subministraments.
Ha de permetre comparar els costos de la tarifa actual
respecte altres escenaris de tarifes, indicant els estalvis que
s'obtindrien en cada escenari i mostrant la tarifa òptima.
Els resultats es podran descarregar com la resta d'anàlisis a
format Excel.
Optimització i simulació El software ha de permetre fer estudis de simulació i
de potències (AT i BT)
optimització de potencies per als diferents subministrament
(en base a maxímetres per BT i 3.1A, i en base a corba de
càrrega quarthorària per 6.1A). Ha de permetre comparar els
Plec de clàusules de prescripcions tècniques
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costos amb les potencies actuals respecte altres escenaris de
potencies, indicant els estalvis que s'obtindrien en cada
escenari i mostrant la potencia òptima.
Els resultats es podran descarregar com la resta d'anàlisis a
format Excel.
Benchmark
ratios

Multiaccés

i Benchmarking intern

Multiaccés
plataforma

per

a

El software ha de permetre realitzar estudis de
benchmarking interns (comparatius). L'eina ha de poder, per
al nivell jeràrquic seleccionat o per un grup de CUPS
escollit, fer anàlisi i extreure ràtios de preus, consums i
emissions respecte a variables predefinides (superfície,
número de persones, temperatura,...) i que es puguin
comparar a dades d'altres entitats i/o CUPS del grup.
la El software disposarà de diferents usuaris diferenciats pels
permisos d'accés de cada un d'ells.
El nombre d'usuaris al programa no estarà limitat i es
definirà un cop s'executi el present contracte, igual que els
permisos dels mateixos.

VI. Funcionalitats a valorar
Es valorarà que l’oferta tècnica del licitador inclogui, de forma OPCIONAL, les següents
funcionalitats addicionals del software:
Grup

Subgrup

Descripció

Punt
uaci
ó

Inventari

Inventari de CUPS, lots Es valorarà que el software registri la traçabilitat 3
de contractació i preus
sobre els canvis en les dades d'inventari (canvis de
potència, canvis de tarifa,…)
Es valorarà que el software disposi d'un històric de 2
tarifes de preus anteriors amb la informació de cada
una d'elles.
Es valorarà que el software permeti consultar els 5
valors històrics de tots els components regulats des
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del 2012 (peatges de l'electricitat (ATR), pagaments
per capacitat, coeficient estàndard de pèrdues,
pagaments OM i OS, interrompibilitat, data
d'aplicació, número ordre ITC, IETx, etc.).

Reporting

Enllumenat públic

Es valorarà que el software permeti mostrar les 3
característiques principals a definir per l'usuari dels
punts d'enllumenat públic com el tipus i potència de
la instal·lació, els lúmens, l'alçada, etc.

Producció d’energia

Es valorarà que el software permeti mostrar les 3
dades tècniques a definir per l'usuari de les
instal·lacions de producció d'energia (fotovoltaica,
eòlica, cogeneració,...) com el tipus d'energia,
potència instal·lada, número de panells o molins,
etc.

Anàlisi/informes

Es valorarà que el software disposi d'un informe 6
mensual exportable a .xlsx amb el detall dels dies,
períodes tarifaris, les hores i el valor de tots els
components del preu. Afegint la corba de consum
horari permetrà calcular l'import de la factura
mensual. Es guardaran els informes des de l'inici del
contracte de software de facturació.
Es valorarà que el software disposi d'altres 5
anàlisis/informes tipus preestablerts o a configurar
per l'usuari que es considerin d'utilitat a més a més
dels demanats com a requisit.
Es valorarà que el software permeti compartir per 3
part d'un usuari pels altres usuaris del grup un
informe creat, no només el resultat sinó la
configuració de l'informe personalitzat.
Es valorarà que el software permeti enviar el resultat 1
dels informes creats a través del document obtingut
a una llista de contactes (e-mail).

Visualització de dades

En el cas de telelectura, es valorarà que el programa 2
permeti la visualització de dades de consum i/o
estalvi, entre d'altres, en pantalles dels edificis de les
entitats.

Plec de clàusules de prescripcions tècniques
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Tractament massiu de Es valorarà que el software permeti importar dades 1
dades
de forma massiva a través d'Excel.
Facturació

Importació de factures

Es valorarà que el software reconegui i permeti 5
importar les factures de totes les comercialitzadores
en format PDF, per fer una correcta validació
posteriorment. En cas de modificació dels PDFs de
facturació
proporcionats
per
l'empresa
comercialitzadora es donarà un termini de 5 dies
laborables a l'empresa adjudicatària del software per
tal d'adequar el software a la nova situació.

Servei de càrrega de Es valorarà que l'empresa adjudicatària realitzi el 6
fitxers
de servei de càrrega dels fitxers de facturació de les
facturació/corbes
i companyies comercialitzadores i corbes de càrrega
validació exhaustiva
horàries i validació general de la integritat de les
dades.
El CSUC facilitarà a l’adjudicatari els fitxers agregats
de facturació i de les corbes de les tarifes 3.1A i
6.1A
Es valorarà que l'empresa adjudicatària descrigui les 6
incidències de facturació detectades per cadascuna
de les factures.
Lectures
consums

de Telelectura Metering

Es valorarà que el software permeti disposar de les 3
dades de telelectura disponibles de tots els CUPS
que estiguin connectats i prendre aquestes corbes de
càrrega com a base per la validació de la facturació.
També ha de permetre la importació de corbes de
càrrega per associar-les a un subministrament
Potencial: 1430 punts de metering, que
no
augmentarien més d'un 20% durant el contracte.

Telelectura
Submetering

Es valorarà que el software permeti el submetering 2
de sensors de tots els CUPS que estiguin connectats.
El software ha de ser compatible amb els hardwares
que tinguin instal·lats les diferents entitats.
Potencial: 4500 punts de submetering, que no
augmentarien més d'un 20% durant el contracte.

14/24

Plec de clàusules de prescripcions tècniques

Expedient 18/19

Telelectura
de Es valorarà que el software permeti connectar-se als 1
producció d’energia
comptadors de les instal·lacions de producció
d'energia (fotovoltaica, eòlica, cogeneració,...) i
obtenir les dades de l'energia creada.

Seguiments
mercats

Benchmark
ratios

Lectures Manuals

Es valorarà que el software permeti la incorporació 3
de lectures manuals per part de l'usuari.

Exportació de dades

Es valorarà que el software permeti exportar les 1
dades de telelectura.

de Seguiments de mercats Es valorarà que el software permeti fer el seguiment 7
OMIE i OMIP
de mercats OMIE i OMIP; mostrant informació
històrica i de futurs com a suport per a la pressa de
decisions de tancaments a OMIP i seguiment dels
tancaments realitzats.
i Benchmarking extern

Alimentació
variables

Es valorarà que el software permeti realitzar estudis 4
de benchmarking externs (comparatius), de forma
que l’'eina pugui, per al nivell jeràrquic seleccionat o
per un grup de CUPS escollit, fer anàlisi i extreure
ràtios de preus, consums i emissions respecte a
variables predefinides (superfície, número de
persones, temperatura,...) i que es puguin comparar
a dades d'altres clients externs al grup de compra.
de Es valorarà que l'alimentació de les dades variables 3
sigui de forma automàtica pel propi software
mitjançant la connexió a enllaços externs, com
poden ser webs de dades meteorològiques.
S'atorgarà 1 punts per la importació automàtica de
les dades de superfície (mitjançant connexió al
cadastre) i 2 punts addicionals per la importació
automàtica de les dades meteorològiques
(mitjançant connexió agència meteorològica).

TOTAL PUNTS:
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Annex I – Inventari
L’ACCÉS DE DEMOSTRACIÓ al Software de comptabilitat i gestió energètica haurà de disposar com a mínim de les següents dades
d’inventari carregades per tal de comprovar les funcionalitats requerides i a valorar en el PCAP i PPT.

Potència (kW)

Energia
ELECTRICITAT
ELECTRICITAT
GAS
ELECTRICITAT
ELECTRICITAT
ELECTRICITAT
ELECTRICITAT
ELECTRICITAT
ELECTRICITAT
ELECTRICITAT
GAS
ELECTRICITAT
ELECTRICITAT
GAS
ELECTRICITAT
ELECTRICITAT
ELECTRICITAT

Jerarquia1: Jerarquia2:
Jeraquia3 Jerarquia4: Jerarquia5:
Grup de
Universitat
: Entitat
Campus
Edifici
Compra
/Salut
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC
Grup CSUC

Universitats
Universitats
Universitats
Universitats
Universitats
Universitats
Universitats
Universitats
Universitats
Universitats
Universitats
Universitats
Universitats
Universitats
Salut
Universitats
Universitats

Entitat A
Entitat A
Entitat A
Entitat A
Entitat B
Entitat C
Entitat C
Entitat C
Entitat C
Entitat D
Entitat E
Entitat E
Entitat F
Entitat G
Entitat H
Entitat I
Entitat J

Campus A
Campus A
Campus A
Campus A
Campus B
Campus C1
Campus C1
Campus C1
Campus C2
Campus D
Campus E
Campus E
Campus F
Campus G
Campus H
Campus I
Campus J

Jerarquia6: Núm CUPS

Edifici A ES0031408474030001WP0F
Edifici A ES0031408358349001XS0F
Edifici A
ES0230901000023534QQ
Edifici A ES0031408119253001AD0F
Edifici B ES0031408345660001QT0F
Edifici C1 ES0031406307778009HA0F
Edifici C1 ES0031406307778008HW0F
Edifici C1 ES0031406307776009TG0F
Edifici C2 ES0031408416333001RA0F
Edifici D ES0031408479791001XZ0F
Edifici E
ES0230901000026863TX
Edifici E ES0031408422149001PQ0F
Edifici F ES0031408389096001FV0F
Edifici G
ES0230010306394588AN
Edifici H ES0031405484263001ZH0F
Edifici I
ES0031405097781001LJ0F
Edifici J
ES0031405097781001ZH0F

Etiqueta: tipus
equipament

Consum /
Producció
d'electricitat

CIF

Nom
CUPS

Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Biblioteca
Oficina
Escola
Biblioteca
Escola
Oficina
Oficina
Enllumenat
Fotovoltaica

Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Consum
Producció

A1111111A
A1111111A
A1111111A
A1111111A
B1111111B
C1111111C
C1111111C
C1111111C
C1111111C
D1111111D
E1111111E
E1111111E
F1111111F
G1111111G
H1111111H
I1111111I
J1111111J

A1
A2
A3
A4
B1
C1
C2
C3
C4
D1
E1
E2
F1
G1
H1
I1
J1

Acreça CUPS
c/ Doctor Aiguader, 88 - 08003 Barcelona
c/ Doctor Aiguader, 88 - 08003 Barcelona
c/ Doctor Aiguader, 88 - 08003 Barcelona
c/ Doctor Aiguader, 88 - 08003 Barcelona
Passeig de Lluís Companys, 7, 08003 Barcelona
c/ Gran Capita, 2 (Edifici Nexus, 403) 08034 Barcelona
c/ Gran Capita, 2 (Edifici Nexus, 304) 08034 Barcelona
c/ Gran Capita, 2 (Edifici Nexus, 301) 08034 Barcelona
Parc de Gardeny 8 C. 25003 Lleida
JORDI GIRONA 31-MARE NOSTRUM Torre Girona
CR Bellaterra a Autonoma - Edifici CRAG Bellaterra B
CR Bellaterra a Autonoma - Edifici CRAG Bellaterra B
Edifici Eureka, campus bellaterra, sn, portal E, escalera E, 08193, Cerdanyola
C/ Ramón Trías Fargas, 25-27 08005 BCN
CALLE DOCTOR MARTI I JULIA 68 BJO AMBULATORI, 08940, CORNELLA
Carrer de les Cases Sert, 08193, Bellaterra, Cerdanyola
Parc de Gardeny 24 C. 25003 Lleida

Tarifa

Pot p1

2.1A
2.1DHA
2.3
6.1A
3.0A
3.0A
3.0A
3.0A
3.0A
6.1A
3.4
6.1A
3.1A
3.4
3.0A
2.1A
6.1A

10,392
10,392
2300,000
130,000
5,000
6,000
6,000
28,000
2000,000

Pot p2

Pot p3

Pot p4

Consum anual (kWh)

Pot p5

Pot p6

3.965
2.850
2300,000
140,000
6,000
6,000
7,000
27,000
2000,000

Cons p2 Cons p3 Cons p4

150

2300,000 2300,000 2300,000 2700,000 1.229.101 1.506.556
150,000
93.180
174.144
15,010
3.418
9.534
15,010
3.350
10.551
15,010
4.134
11.335
63,000
17.156
50.134
2000,000 2000,000 2000,000 2000,000 1.175.173 1.605.438

780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000
239,000 239,000 239,000
17,32
15
1000

Cons p1

17,32

17,32

0

0

0

1000

1000

1000

1000

1000

293.975
249.946

345.088
356.004

77
14528
0

164
0

Cons p5

Telemesura CUPS

Cons p6

Consum
TOTAL

3.965
3.000
4.550.000
860.808 1.378.896 1.779.189 6.865.667 13.620.217
83.364
350.688
2.259
15.211
4.338
18.239
4.065
19.534
31.683
98.973
825.829 1.350.158 1.826.761 8.780.851 15.564.210
1.013.552
205.138 308.441 406.063 1.599.081 3.157.786
231.400
837.350
539.331
77
0
0
0
318
14.528
0
0
0
0
0

Cabal màxim
diari
(kWh)

Teléfono

DE

Dades tècniques instal·lació producció d'energia
Preus adjudicats Dades tècniques enllumenat
Poténcia Lúmens de la Poténcia
instal·lada instal·lación instal·lada
(kW)
(lm)
(kW)

Clave

30.000
608.773.628 0000049052

2

619.256.074 0000000001

2

626434828 0000000001
935868542 0000000001

2
1

veure Annex VII
veure Annex VII
veure Annex VII
veure Annex VII
veure Annex VII
veure Annex VII
veure Annex VII
veure Annex VII
veure Annex VII
veure Annex VII
veure Annex VII
veure Annex VII
veure Annex VII
veure Annex VII
veure Annex VIII
veure Annex VII
veure Annex VII

25

Nº de
panells

Superfície de
captació (m2)

25

50

37.200
1500
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Annex II - Fitxers agregats de facturació d’electricitat AT i BT i gas AP i
BP
L’ACCÉS DE DEMOSTRACIÓ al Software de comptabilitat i gestió energètica haurà de tenir
carregats els següents fitxers de facturació per tal de comprovar les funcionalitats requerides i a
valorar en el PCAP i PPT.
Nom del fitxer
Agregat Aura ElectricitatBT_entitat A_B_C_mes_4_5_6_2017.xlsx
Agregat Aura ElectricitatBT_entitat A_B_C_mes_4_5_6_2018.xlsx
Agregat Endesa ElectricitatAT_entitat D_E_A_F_mes_4_5_6_2018.xlsx
Agregat Endesa GasAP_entitat A_mes_4_5_6_2018.xlsx
Agregat Endesa GasBP_entitat E_mes_3_4_5_2018.xlsx
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Annex III - Factures electròniques (e-factures .xml) d’electricitat AT i BT i
gas AP i BP
L’ACCÉS DE DEMOSTRACIÓ al Software de comptabilitat i gestió energètica haurà de tenir
carregades les següents factures electròniques per tal de comprovar les funcionalitats requerides i
a valorar en el PCAP i PPT.
Nom del fitxer
EFactura ElectAT_entitat_D_mes_02_2018.xml
EFactura ElectBT_entitat_C_mes_02_2018.xml
EFactura GasAP_entitat_A_mes_02_2018.xml
EFactura GasBP_entitat_G_mes_02_2018.xml
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Annex IV - Factures en format PDF d’electricitat AT i BT i gas AP i BP
L’ACCÉS DE DEMOSTRACIÓ al Software de comptabilitat i gestió energètica haurà de tenir
carregades al repositori les següents factures en format PDF per tal de comprovar les
funcionalitats requerides i a valorar en el PCAP i PPT.. A més, en cas d’incorporar la funcionalitat
addicional de carregar i reconèixer factures en format PDF per fer la posterior validació de la
facturació, haurà de disposar de les dades de facturació de les següents factures.
Nom del fitxer
FacturaPDF ElectAT_entitat_D_mes_03_2018.pdf
FacturaPDF ElectBT_entitat_C_mes_03_2018.pdf
FacturaPDF GasAP_entitat_A_mes_03_2018.pdf
FacturaPDF GasBP_entitat_G_mes_03_2018.pdf
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Annex V - Corbes de càrrega horàries d’electricitat AT
L’ACCÉS DE DEMOSTRACIÓ al Software de comptabilitat i gestió energètica haurà de tenir
carregades les següents corbes de càrrega horaries per tal de comprovar les funcionalitats
requerides i a valorar en el PCAP i PPT.
Nom del fitxer
CCHH 31A_ES0031408389096001FV0F_entitat_F_mes_4_2018.xlsx
CCHH 31A_ES0031408389096001FV0F_entitat_F_mes_5_2018.xlsx
CCHH 61A_ES0031408479791001XZ0F_entitat_D_mes_5_2018.xlsx
CCHH 61A_ES0031408479791001XZ0F_entitat_D_mes_6_2018.xlsx
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Annex VI – Tipologia de facturació per la simulació de la factura
La funcionalitat de l’eina informàtica i la simulació econòmica de la factura per la seva validació
haurà de contemplar les fórmules de preus establertes en el plec de clàusules administratives
particulars d’aquesta licitació.
Les futures modificacions a aquestes fórmules pels següents anys de contracte també hauran de
ser implementades a la eina informàtica.
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Annex VII - Preus d’energia adjudicats a entitats destinatàries del servei
tipus “Universitat”
Els preus adjudicats per als CUPS classificats com a “Universitats” en el nivell de “Jerarquia2” de
l’Annex I tindran els preus adjudicats següents per a la validació de la facturació:


Tarifes 6.1A i 3.1A (any 2018 amb facturació amb preus indexats a OMIE)

Cost gestió del contracte OMIE

0,965 €/MWh

Coeficients OMIP 2018 (€/MWh) vigents gener-maig 2018, €/MWh
6.1.A

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Ai

1,360

1,368

1,248

1,228

1,169

0,976

Bi

10,840

7,573

6,225

6,050

6,061

5,958

3.1.A

P1

P2

P3

Ai

1,288

1,251

0,900

Bi

10,919

8,219

6,298



Tarifes Baixa Tensió

Baixa Tensió (lot 2): Preus fixes vigents gener-maig 2018, €/MWh
Tarifa

P1

3.0A

104,449

2.1A

130,570

2.1DHA

151,711

2.0A

117,237

2.0DHA

139,155
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P2

P3

87,699

77,201

66,224
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Tarifes Gas

GAS: Preus fixes 2018, €/MWh
Tarifa

Preu Terme Variable

3.1P

43,501

3.2P

42,629

3.3P

40,1

3.4P

36,995

3.5P

25,296

2.1P

25,053

2.2P

24,569

2.3P

24,368
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Annex VIII - Preus d’energia adjudicats a les entitats destinatàries del
servei del tipus “Salut”
Els preus adjudicats per als CUPS classificats com a “Salurt” en el nivell de “Jerarquia2” de
l’Annex I tindran els preus adjudicats següents per a la validació de la facturació:

Baixa Tensió (lot 2): Preus fixes vigents gener-maig 2018, €/MWh
Tarifa

P1

3.0A

104,000

2.1A

130,000

2.1DHA

151,000

2.0A

117,000

2.0DHA

139,000
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P2

P3

87,000

77,000

66,000
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