Exposició de casos pràctics
En aquest casos pràctics es plantegen situacions que poden sorgir durant el
desenvolupament del contracte del servei de manteniment.
La puntuació màxima assignada a cada cas és la que consta al llistat d’enunciats, i la
modulació en la puntuació de cada apartat dependrà de la precisió en la descripció de la
solució, la metodologia aplicada i la validesa dels resultats proposats.
1) Penalitzacions per energia reactiva i millora de l’eficiència energètica. Estudi, càlcul i
proposta de solució a partir de dades de facturació i d’analitzador de xarxes
2) Optimització de les potències contractades:
a) Reducció de la potència contractada en base als valors màxims de la facturació
b) Optimitzar la potència contractada per minimitzar la despesa

Resposta als casos pràctics
Tot i haver àmplia llibertat en les formes per donar resposta als casos pràctics, es proposa
un format tipus per facilitar-ne la redacció garantint que es dona resposta als requeriments
formals mínims.
Els casos pràctics han estat preparats per poder-los resoldre amb utilització d’eines
ofimàtiques convencionals (full de càlcul), però el licitador pot utilitzar qualsevol aplicació
informàtica, lliure o de pagament, que consideri oportú.

1 Introducció
1.1 Objecte
En aquest apartat es descriu de manera breu l’objectiu a resoldre, donant les dades mínimes
per comprendre de que es tracta.

1.2 Antecedents
Es descriuen totes les dades i informacions necessàries per la contextualització del
problema i aquelles que siguin necessàries per comprendre l’abast i magnitud del que
s’exposa, indicant-ne que s’inclou i que hi queda exclòs.
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1.3 Normativa d’aplicació
Relació acurada de normativa d’aplicació, tan extensa com es consideri oportú però sense
afegir normes i cites que no hi siguin d’aplicació.

1.4 Dades recollides
Enumeració de totes les dades recollides, o referència de la seva ubicació en cas que per la
seva magnitud s’hagin adjuntat en forma d’arxiu i/o annexes.

1.5 Solució proposada
1.5.1

Metodologia de treball

Procediments utilitzats per determinació dels resultats que s’exposen més endavant,
incloent-hi, si s’escau, càlculs bàsics.
En cas d’utilitzar aplicacions informàtiques, cal descriure-les citant-ne com a mínim el nom
comercial i el distribuïdor.
1.5.2

Resultats

Resultats finals descrivint-ne el detall necessari i suficient per definir completament la
solució. No és necessari en cap cas incloure’n la valoració econòmica dels elements, essent
suficient incloure la descripció tècnica de la solució i la enumeració en forma d’amidaments
de tots els elements utilitzats.
Es valorarà positivament una descripció exhaustiva i acurada.

1.6 Conclusions
Conclusions finals sobre la proposta realitzada.

1.7 Annexes de documentació comercial
Tota aquella informació comercial que pugui ser d’utilitat per l’exposició de la solució
proposada es podrà incloure en forma d’annexes.
Si bé es pot incloure tanta informació com es consideri necessària, en cap cas es valorarà
documentació amb escassa relació amb l’objecte primari del problema a resoldre.
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Compensació d’energia reactiva i reducció
de potència contractada
2 Descripció del problema
De la revisió de les factures del subministrament elèctric de l’any 2021 s’ha comprovat que a
una Àrea Bàsica Policial hi ha penalitzacions per energia reactiva i excessos en les
potències contractades. Es demana fer propostes que redueixin les despeses associades a
les penalitzacions per energia reactiva i també les despeses derivades d’una potència
contractada superior a les demandes màximes.
Les puntuacions màximes de cada apartat són les següents:
1) Proposta amb dades de facturació
o Compensació d’energia reactiva
o Reducció de potència contractada

(5 punts)
(2 punts)

2) Proposta amb dades d’analitzador de xarxes
o Compensació d’energia reactiva
o Optimització de potència contractada

(7 punts)
(6 punts)

3 Antecedents
El subministrament elèctric està contractat amb tarifa 6.1TD i una potència màxima de
300 kW pels 6 períodes tarifaris (P1, P2, P3, P4, P5 i P6).
Per resoldre les dues fases del problema es parteix de:
•

•

Primera part: Dades de facturació mensual de l’any 2021
o Energia activa mesurada
o Energia reactiva mesurada
o Lectures de maxímetres
Segona part: Dades enregistrades per analitzador de xarxes amb periodicitat
quart-horària
o Data-Hora
o Període tarifari
o Potència activa trifàsica
o Potència reactiva trifàsica

En ambdós casos es parteix de la hipòtesi que les fases estan perfectament equilibrades.
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3.1 Normativa d’aplicació
Essent l’execució del contracte de mantenint a l’any 2021, les dades de consums recollides
al llistat són d’acord amb els períodes tarifaris recollits a la Circular 3/2020, de 15 de gener,
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s’estableix la
metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat.
Els canvis per aplicació d’aquesta circular, d’acord amb allò que s’indica a la disposició
transitòria primera, s’haurien d’aplicar abans del dia 1 de novembre de 2020.
D’acord amb la Circular 7/2020, de 22 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència, per la qual es modifica la Circular 3/2020, de 15 de gener, per la qual
s’estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat,
degut a la situació de crisi sanitària es modifica la data anterior y es posa el nou límit
temporal a data 1 d’abril de 2021.
Per aquesta raó es manté a l’enunciat el canvi significatiu dels períodes tarifaris, més
semblants als que seran d’aplicació durant la execució del contracte.
Pel que fa a dades que encara no estan definides, com són els imports dels termes de
potència i imports de penalització per excés de potència, s’aplicaran els valors i coeficients
que es recullin a la normativa actualment vigent en el moment de la publicació. Pel que fa a
les fórmules de càlcul no hi ha diferències entre les actuals i les previstes a les circulars
amunt citades, pel que s’aplicarà allò que es disposi al Reial Decret 1164/2001, de 26
d’octubre, pel que s’estableixen tarifes d’accés a las xarxes de transport i distribució
d’energia elèctrica i a la Ordre IET/107/2014 de 31 de gener, per la que es revisen els
peatges d’accés d’energia elèctrica per 2014.
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4 Dades de partida
Dades de facturació

Energia mesurada
P1
Activa
(kWh)

P2
Reactiva Activa
(kVArh) (kWh)

P3
Reactiva Activa
(kVArh) (kWh)

P4
Reactiva Activa
(kVArh) (kWh)

P5
Reactiva Activa
(kVArh) (kWh)

P6
Reactiva Activa
(kVArh) (kWh)

Reactiva
(kVArh)

Gener

23.829 12.035

17.230 8.924

28.752

15.666

Febrer

22.509 11.328

16.392 8.321

24.803

13.439

26.649

14.458

25.862 13.013

Març

18.868 9.557

Abril

25.197

12.684

18.445

9.368

26.946

14.588

Maig

26.541

13.447

19.166

9.811

31.252

16.932

23.288

11.979

32.418

17.386

40.388

21.679

32.569 16.678

Juny
Juliol

35.751 18.315

26.093 13.424

Agost

35.363 18.034

25.388

13.069

42.046

22.593

Setembre

33.533 17.096

23.833

12.127

31.920

17.184

26.039

13.125

30.555

16.575

26.068

14.095

26.605

14.353

Octubre
24.818 12.562

Novembre
Desembre

25.988 13.101

17.838 9.213

18.827 9.602
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19.297

9.786

Lectures dels maxímetres
Enregistrament de maxímetres (kW)
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

P1
197
165

P2
206
175
169

P3

P5

208
212
236

208
221

177

227
236

P4

234
240
230
167
177

169

250
229
218

174

224

P6
154
155
150
154
155
198
199
213
189
151
155
154

Dades recollides per l’ analitzador de xarxes,
S’han enregistrat lectures quart-horàries al llarg de tot un any. El número total de registres
és de:
4 lectures/hora · 24 hores/dia · 365 dies/any = 35.040 lectures/any
Les dades contingudes a aquests registres segueixen el següent format:
Data-hora

Període tarifari

P Activa (W)

Q Reactiva (VAr)

01/01/2021 00:00

P6

64.676,8

30.446,9

01/01/2021 00:15

P6

54.875,1

31.648,8

01/01/2021 00:30

P6

60.046,2

36.624,6

El llistat de de dades es pot veure al document Excel® CAS_PRACTIC_2020_DADES.xlsx
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Les dades recollides als primers dies de l’any mostren diferents comportaments al llarg del dia i també segons els dies de la setmana.
Amb aquesta recollida de dades més acurada es pretén donar una resposta més ajustada i flexible.

Perfils de consum del 1 al 10 de gener de 2021
250

200

150

Potència activa
Potència reactiva
100

50

0
0

96

192

288

384

480

576

672

Exemple de representació de dades dels primers deu dies de gener de 2021
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768

864

960

4.1 Proposta amb dades de facturació
4.1.1

Compensació d’energia reactiva

Cal definir una bateria de compensació d’energia reactiva, prenent com a base les dades de
facturació, incloent a més:
•
•
4.1.2

Descripció de la protecció elèctrica a muntar (no s’admet com a resposta vàlida
indicar que la bateria ja inclou protecció)
Dimensionament de la línia de connexió
Ajust de les potències contractades

Proposta de modificació de la potència contractada a partir de les dades obtingudes pels
maxímetres i per a cada un dels períodes tarifaris.

4.2 Proposta amb dades quart-horàries
4.2.1

Compensació d’energia reactiva

Per tal de donar resposta a requeriments d’eficiència energètica i minimitzar les pèrdues de
la línia elèctrica per efecte Joule, es proposa determinar una bateria de condensadors que
compensi l’energia reactiva a tots els períodes tarifaris, independentment de l’existència de
penalitzacions, acostant el factor de potència el màxim possible al valor de 1 en totes les
situacions. A més de la descripció detallada de la bateria de condensadors, s’ha d’incloure:
•
•

4.2.2

Descripció de la protecció elèctrica a muntar (no s’admet com a resposta vàlida
indicar que la bateria ja inclou protecció)
Dimensionament de la línia de connexió entre la bateria de compensació i el quadre
elèctric
Optimització de les potències contractades

Amb l’objectiu de minimitzar la despesa associada als costos fixos, es demana minimitzar la
suma del cost pel terme fix (potència) més les penalitzacions per excés de potència. En
aquest cas les potències finals seran inferiors a les màximes enregistrades però les
penalitzacions no excediran als estalvis derivats d’aquesta reducció de potència.
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