
Fira de la Contractació Pública  
de l’Ajuntament de Lleida 

DADES IDENTIFICATIVES DEL CONTRACTE 

TÍTOL DEL CONTRACTE: 

PLATAFORMA D'ANÀLISI D'OPTIMITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE 

FV A PARTIR DE LES CORBES DE CONSUM ELÈCTRIC. 

EIX: 4; Emergència Climàtica, ambiental i sanitària 

 

ÀMBIT TEMÀTIC: Regidoria d’habitatge i transició ecològica  

– Agència de l’Energia 

 

OBJECTE: 

Adquisició programari per a l’accés i anàlisi automàtic de dades dels punts 

de subministrament elèctric, amb l’objectiu d’analitzar els consums i poder 

optimitzar les contractacions elèctriques i dimensionar a mesura 

instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic. 

TIPUS DE CONTRACTE: 

- CONTRACTE: DE SERVEIS 

- PROCEDIMENT: SIMPLIFICAT 

PREVISIÓ DATA DE LICITACIÓ: SETEMBRE 2021 

DURACIÓ ESTIMADA: 12 MESOS (renovable anualment) 

PRESSUPOST ESTIMAT: 6.000€ 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

- Disposar per part de l’Ajuntament, d’un programari i serveis associats  amb l’objectiu final d’aconseguir estalvis energètics i 

econòmics en els edificis propis i de la ciutadania, de forma fàcil i ràpida. 

- Facilitar la oferta / dimensió d’instal·lacions d’autoconsum i ajudar a fomentar la adopció de renovables. 

CLAUSULES SOCIALS 

(No consten) 

CLAUSULES MEDIAMBIENTALS  

(No consten) 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) 

7 Energies renovables: Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables  

9. Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la 

innovació. 

12 Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles. 

13 Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CONTRATO 

TÍTULO DEL CONTRATO:  

PLATAFORMA De ANÁLISIS DE OPTIMIZACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES DE FV A PARTIR DE LAS 

CURVAS DE CONSUMO ELÉCTRICO 

EJE: EMERGENCIA CLIMÁTICA, AMBIENTAL Y SANITARIA 

ÁMBITO TEMÁTICO: CONCEJALÍA VIVIENDA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

OBJETO: 

Adquisición software para el acceso y análisis 
automático de datos de los puntos de suministro 
eléctrico, con el objetivo de analizar los consumos y 
poder optimizar las contrataciones eléctricas y 
dimensionar a medida instalaciones de autoconsumo 
fotovoltaico. 

TIPO DE CONTRATO: 

- Contrato de servicios  
- Procedimiento ordinario simplificado  

PREVISIÓN FECHA DE LICITACIÓN: septiembre de 2021 

DURACIÓN ESTIMADA: 12 meses (anual) 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 6.000 € 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Disponer por parte del Ayuntamiento, de un software y servicios asociados con el objetivo final de conseguir ahorros energéticos y 

económicos en los edificios propios y de la ciudadanía, de forma fácil y rápida. 

- Facilitar la ofrecida / dimensión de instalaciones de autoconsumo y ayudar a fomentar la adopción de renovables. 

CLAUSULAS SOCIALES 

- 

CLAUSULAS MEDIOAMBIENTALES  

- 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

7 Energías renovables: Garantizar el acceso de todas las personas a fuentes de energía asequibles, fiables, sostenibles y renovables 

9. Innovación e infraestructuras: Construir infraestructuras resistentes, promover una industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 
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12. Consumo responsable: Garantizar un consumo y patrones de producción sostenibles. 

13. Lucha contra el cambio climático: Combatir con urgencia el cambio climático y sus efectos. 

 


