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Convocatòria d’ajuts per a la renovació d’equips de comunicació 2017

1. Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria és la renovació dels equips de comunicació de 
les xarxes locals que proporcionen connectivitat per cable a la xarxa de la 
UPC (commutadors o switches d’accés).

Podran presentar propostes els centres docents, els departaments, els 
instituts propis i les unitats transversals de gestió.

Les propostes de renovació correspondran a commutadors que a data de 31 
de desembre de 2017 tinguin una antiguitat mínima de 7 anys.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria els equips específics per a la 
interconnexió de servidors i altre equipament del CPD, els encaminadors 
(routers) i les antenes de la xarxa sense fils (Access Point).

2. Característiques dels commutadors 

Aquesta convocatòria contempla els següents models de commutadors:

1) Switch estàndard. És l’opció preferent.

2) Switch estàndard amb stack.

3) Switch compatible CISCO.

4) Switch compatible CISCO amb stack.

Les característiques comuns als 4 models son:

• 48 ports d'usuari 10/100/1000 Ethernet 

• POE+ amb una potencia admesa als ports d’usuari igual o superior a 
30w. Un mínim de 22 ports podran consumir 30w simultàniament i en 
conjunt oferirà una potencia mínima de 680w.

• Protocol d’administració SNMP v3 

• Protocol NetFlow 

• Garantia de 7 anys

• No s’inclouen els cables de ports SPF+

Les característiques específiques de cada model són:

1) Pel switch estàndard cal afegir

• 4 ports SFP+. Dos d’aquests ports SPF+ podran ser utilitzats 
per fer connexions d’apilament d’un mínim de 8 unitats.
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2) Les característiques específiques del switch estàndard amb stack, 
són:

• 2 ports SFP+.

• Connexions específiques de stack per fer apilaments d’un 
mínim de 8 unitats i amb els mòduls corresponents inclosos.

• Un cable de stack.

3) Les característiques específiques del switch compatible CISCO, 
són:

• Protocol CDP (Cisco Discovery Protocol)

• 4 ports SFP+. 

4) Les característiques específiques del switch compatible CISCO amb 
stack, són:

• Protocol CDP (Cisco Discovery Protocol)

• 2 ports SFP+.

• Connexions específiques de stack per fer apilaments d’un 
mínim de 8 unitats i amb els mòduls corresponents inclosos.

• Un cable de stack.

Els preus unitaris de licitació, incloent la garantia i l’IVA, seran:

1) Switch estàndard                          :  2.400 €

2) Switch estàndard stackable            :  2.900 €

3) Switch compatible CISCO               :  3.500 €

4) Switch compatible CISCO stackable :  4.500 €

Una vegada adjudicat el contracte els preus unitaris seran inferiors o iguals 
als preus de licitació. Aquesta informació es publicarà a: 
https://espaitic.upc.edu/ca/projectes/cofinancament-tic-2017-equips-de-
comunicacions

Els serveis d’instal·lació i configuració no es cofinançaran. A la contractació 
del subministrament s’acordarà el preu unitari d’aquests serveis per a cada 
model de switch i les unitats podran encarregar el servei al proveïdor 
assumint íntegrament el seu cost.
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3. Pressupost i model de finançament

Aquesta convocatòria estableix un ajut fix,  a càrrec del pressupost 
d’aquesta convocatòria, per a cada switch que es renovi. Aquest ajut és el 
mateix per a qualsevol dels 4 tipus de switch i és equivalent al 50% del 
preu de licitació del model de switch especificat com a opció preferent.

Preu de 
Licitació

Ajut aportat 
per la 

convocatòria

Cost per a 
la Unitat

1) Switch estàndard
2.400 € 1.200 € La 

diferència 
fins al 
preu 

contractat

2) Switch estàndard amb stack
2.900 € 1.200 €

3) Switch compatible CISCO
3.500 € 1.200 €

4) Switch compatible CISCO amb stack
4.500 € 1.200 €

El pressupost total per a les inversions d’aquesta convocatòria s’estima en 
més de 140.000 € i les inversions aprovades tindran el següent model de 
finançament:

 Fins a un màxim de 70.000 € aniran a càrrec del pressupost 
d’aquesta convocatòria en concepte d’ajut.

 La diferència anirà a càrrec del pressupost gestionat per les unitats 
que fan la sol·licitud. Les propostes de cofinançament provindran de 
recursos propis de la unitat obtinguts per assignació al capítol segon 
de la Universitat o via ingressos extraordinaris, per al funcionament 
ordinari de la unitat. Es descarta el cofinançament de recursos 
provinents de subvencions, projectes o convenis de transferència. 

Els ajuts contemplen el subministrament de l’equip, la garantia i els serveis 
de suport i manteniment corresponents durant el període de garantia. 

Els serveis de instal·lació i configuració dels equips seran opcionals i 
finançats íntegrament per les unitats.

4. Requisits de la convocatòria

Els switches a renovar hauran d’estar registrats al sistema de informació 
EquipsTIC (https://equipstic.upc.edu/equipstic) i  tindran una antiguitat 
mínima de 7 anys el 31 de desembre de 2017. 
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No s’admeten les propostes de renovació que s’hagin realitzat prèviament a 
aquesta convocatòria o sense plena adequació a aquest document.

La contractació es realitzarà de forma centralitzada endos lots,  simplificant 
les gestions de la compra  els serveis de manteniment i suport.

5. Criteri de priorització

Com a criteri de priorització es donarà preferència en primer lloc a la 
renovació dels switches més antics i, en segon lloc, a les sol·licituds 
d’equips estàndard. 

6. Procediment

Les unitats que indica l’objecte d’aquesta convocatòria, poden presentar una 
proposta de renovació utilitzant el següent formulari electrònic:  
https://espaitic.upc.edu/ca/projectes/cofinancament-tic-2017-equips-de-
comunicacions/sol-licitud-de-cofinancament-tic-2017. 

La presentació de la proposta, que s’enviarà automàticament al Servei de 
Sistemes d’Informació, amb còpia al Cap d’Administració de la unitat, 
implicarà el compromís de realitzar les inversions i l’acceptació de les 
condicions de la convocatòria i, especialment, el model de finançament. 

El període de presentació de les propostes finalitzarà el dia 21 de 
juny de 2017.

El Servei de Sistemes d’Informació validarà que les sol·licituds s’ajustin als 
requisits establerts a partir de la informació de EquipsTIC. Les sol·licituds 
podran ser aprovades parcialment aplicant-se els criteris de priorització i 
amb el límit del finançament disponible.

El dia 27 de juny es comunicarà a les unitats la resolució de la convocatòria 
amb el import del ajut assignat i el import corresponent a càrrec del 
pressupost de cada unitat. 

Per executar les inversions aprovades, els Serveis Generals contractaran als 
proveïdors dels equips i les unitats no hauran de fer cap gestió de compra. 
La informació sobre els contractes, l’especificació dels equips i els preus 
estarà publicada a la pàgina del projecte indicada al punt 5.

El 15 de setembre el Servei de Sistemes d’Informació comunicarà els 
imports  definitius.

Les unitats donaran de baixa als equips vells de l’inventari d’equipament 
TIC (EquipsTIC: https://equipstic.upc.edu/equipstic).
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7. Pautes econòmiques  

Les unitats indicaran en la seva sol·licitud la partida pressupostària de 2017 
on hi hagi el crèdit destinat al finançament de les inversions.

Des de Serveis Generals es realitzarà la contractació del proveïdor de forma 
conjunta per a totes les propostes aprovades a partir del moment en què es 
comuniqui la resolució, ajustant-se a la finalitat per la qual s’ha concedit 
l’ajut, i aplicant en tot moment la normativa corresponent de contractació i 
de gestió econòmica de la UPC.

El Servei de Sistemes d’Informació (SSI) comunicarà al Servei d’Economia 
(SE) la informació de les sol·licituds aprovades, incloent el detall de les 
partides pressupostàries on n’hi hagi el crèdit destinat per la unitat.

Després de què el SSI comuniqui la resolució, la unitat ha de deixar 
pressupost disponible la seva part del cofinançament de la inversió a la 
partida informada a la sol·licitud en un termini màxim de 10 dies. Aleshores 
el Servei d'Economia traslladarà, tant el ajut que dóna la convocatòria com 
el cofinançament de la unitat, a la partida amb la posició G/62202/ESP, 
centre gestor de la unitat i projecte 7-CTIC2017-RE i hi comptabilitzarà els 
documents D de les comandes.

El SE comunicarà al SSI els números de comandes perquè el proveïdor 
pugui emetre les factures electròniques per a cada unitat.

Els proveïdors contractats emetran una factura per a cada unitat. La unitat 
recepcionarà els equips, farà l'inventari, validarà i comptabilitzarà la factura.

Tot el pressupost i totes les factures quedaran comptabilitzades a la posició 
pressupostària G/62202/ESP, projecte 7-CTIC2017-RE i centre gestor 
corresponent de les unitats beneficiàries, com a molt tard el 15 de 
novembre, segons el calendari de la convocatòria.

El Servei d’Economia retornarà a cada unitat, i per mitjà de trasllats de 
crèdit, la part que li correspongui de l’import que quedés com a sobrant 
desprès de comptabilitzar totes les factures. 

El 30 de novembre es donarà per tancada la convocatòria i el Servei 
d'Economia retirarà els saldos sobrants i retornarà a la unitat l'import que li 
correspongui si així procedeix. 
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8. Calendari

Data Tasca

12 de juny Direcció TIC Comunicació de la convocatòria

Fins 21 juny Unitats Presentació de propostes

Fins 26 juny SSI Validació de les propostes

27 de juny Direcció TIC Comunicació de la resolució

Fins 7 juliol Unitats
Deixar disponible el crèdit del 
cofinançament

Fins 14 juliol Servei d’Economia Trasllats de crèdit pel cofinançament i 
documents de compromís

Fins al 5 
setembre

UPCnet Contractació del subministrament

15 setembre SSI Comunicació del resultat del procés de 
contractació: proveïdors i preus

Octubre Proveïdors Desplegament dels equips

Fins 15 
novembre

Unitats Comptabilització de factures i inventari

Fins 30 
novembre

Servei d’Economia Trasllats de crèdit pel retorn de la part del 
sobrant que correspongui a cada unitat
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