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Acord entre el Consorci de Servéis Universitaris de Catalunya i

1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

per a 1'adhesió a 1'Anella Científica

Barcelona, '17 de desen-ibre de 2015

Reunits

D'una part, el senyor Miquel Puig i Raposo, majar d'edat, amb DNI número 39645370-V.

I de 1'altra, el scnyor Josep Joan Moreso Mateos, maJor d?edat, amb DNI núraero
40914658-G.

Intervenen

I) El senyor Puig, en nom i representado de 1'enútat pública Consorci de Servéis
Universitaris de Catalunya (en endavant, "CSUC"), amb domicili social a Barcelona, carrer
Gran Capitá, número 2, Edifici Nexus, i amb NIF Q-5856253-I.

Intervé en la seva qualitat de director general del CSUC en virtut del seu nomenament amb
efectes de 11 de gener de 2014, i de conformitat amb els Estatuts del CSUC aprovats per
1'Acotd GOV/173/2013, de 10 de desembre.

II) El senyot Josep Joan Moreso Mateos, president de 1'Agénda per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (en endavant, AQU Catalunya Catalunya), que actúa en
representado de 1'Agéncia d'acord afflb 1'ardcle 5.2.b del Reglament de funcionament

¡/ intem del Consell de Govern i de la Comissió Permanent d'AQU Catalunya, amb domicili
al carrer deis Vergós, 36-42, Barcelona, amb C.I.F. Q-0801199-A.

ü
Ambducs parís, en la qualitat en qué actúen, es reconeixen mútuaíTLeat la capacitat peí- a la
formalització del present document.

Manifesten

Que el CSUC es un consola púbüc, creat 1'any 1991, amb 1'objectiu fonamental de
compartir o m.ancoiTLunar servéis acadén-iics, cientíñcs, bibliotecaris, de trans feténcÍa de

coneixenient i de gesüó de les enütats consorciades, per tal de, potenciant les sm.ergies i les
economies d:'escala, aconseguir miUorar-ne Peficácia i Fefíciéncia.
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Que el CSUC está al corrent en el compliment de les obligacions tributáries i de Seguretat
Social, Í no es traba sotmesa en cap de les prohibicions de contractar previstes al Text
Refós de la Llei de Conttactes del Sector Públic.

Que 1'arricle 2.1 de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de 1'Agénda per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya estableix la flnalitat d'AQU Catalunya es promoute i
garantir la quaUtat de 1'educació superior, d'acoi-d amb estándards académics i saciáis
internacionals i europeus de qualitat i de conformitat amb la normativa vigent, i
ptoporcionar ais agents de Peducació superior cdteris i referents pet a assolic els máxmis
estándards de quaUtat en el compluiient de Uuts funcions, tot atenent 1'interés que la
societat té per una educado superior de qualitat.

Que AQU Catalunya inanifesta la scva voluntat d?adlierir-se a 1'Anella Cíentí&ca.

Que afflbdues parts consideren d'mterés establir aquest acord subjecte ais segiients:

Pactes

Primer: Objecte

El present acord té per objecte 1'adhesió d'AQU Catalunya a 1'Anella Científica en la
categoría "B.6 - Altres entítats despeáal interés per al sistema cátala de deuda i tecnologid\ establint
les condicions en qué es realitza i els drets i deures de cadascuna de les parts, d'acord amb
la condicions generáis, el niveü de supoirt i la gesüó de la qualitat del serveÍ, que s?adJuiiten
caín annexos I, II i III respectivainent, i han de considerar-se a tots els efectes coni a paít
mtegrant del present acord.

Segon: Descripció del servei

L'AneUa Científica es la xarxa de comunicadons d'alta velodtat creada 1'any 1993 i
gestionada peí CSUC que connecta un ampli ventaU d'msütudons vinculades al món de

^1^+D+I. L'accés a 1'AneUa Científica, a mes de connectivitat amb la resta d'insútucions
le hi están, adherides, posa a. disposÍció de les insdtucions usuáries connecdvitat externa

/(en difeients modalitats, com s'indica a 1'annex I), així com divetsos servéis que milloren
Fus de la xarxa i periTieten ü:eure'n el máxiii-i len.diment. Aquests seriéis de valor afegit
s'enum.eren a Pannex I.

Tercer: Responsabilitats del CSUC

'A CSUC es responsabiütza de:

1) Un cop signat el plesent acord, cooldmar el procés de connexió a 1'AneIla Científica,
Íncloent la sol-licitud del seryei a 1'operador, la creado d'un nou punt d'accés o
Facüvació i/o reconfigutació d'un pimt d'accés existent, la provisió d'adiecament IP a
la iilsütució (sempre que aquesta no disposi ¿'acLre^ament propi), la petíció d'anund
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sota Vylutonomous Sjstem de FAnella Cienufica i, opcionalment, a criteri de la insütudó,
la delegado de zones inverses.

2) Gestionar 1'AneUa Científica i els seus servéis addicionals, d'una forma professional i di-
Ügent, segons els estándards de la industria i en tal forma que redundi en el bon nojn i
presügi de la coínunitat universitaria i científica de Catalunya.

3) Coordinar totes les insütucions connectades i defensar els seus drets davant el(s) pro-
veldor(s) deis servéis contractats per a 1'AneU.a Científica.

4) Per el seguiinent de la qualitat del seryei ofeít, segons els píiránietres defínits al pacte
quart, de les incidéncies produides en el servei i de la reclainació, si escau, de les pena-
litzacions que se'n derivüi.

5) Planificar, técnicament i esfcL-atégicainent, Fevolució de PAnella Científica, en concret la
seva connectivitat i els seus servéis de valor afegit, dacord am.b les necessitats
expressades per les institLicions adherides i els recursos disponibles.

6) Generar infoniies i recopilat indicadors de quaUtat per poder avaluar el seivei ofetí.

Quart: Obligacions d'AQU Catalunya

AQU Catalunya es responsabilítza de:

1) Disposar deis recursos técnícs i humans suñcients per poder proporcionar els seriéis
de 1'AneIla Científica al personal autoritzat del propi AQU Catalunya.

2) Faciütar a Foperador, en coordüiació aiTib el CSUC, la connexió de la seva xarxa al punt
dieces, en les condicions indicades al pacte sisé.

3) Assegurar que els usuaris coneguin. i usin els tecursos i servéis de 1'An.eüa d'acord am.b
els parátnetres d:>ética i correcció d'ús aprovats peí ConseU de Govern de data 6 de
raai:^: de 2004, que están disponibles a: www.csuc.cat/politíca_us_ac

No pefmetre Paccés a 1'Anella Científica a persones o endtats alienes a la propia AQU
Catalunya, sense 1'autoritzacÍó expressa per escrit del CSUC.

5) Mantenir mform.at el CSUC, amb antelació suficient, de les seves necessitats en. tele-
comunicacions per poder planificar Pevolució de FAnella Científica.

6) SatÍsfer el preu que s'estableÍx al pacte onzé, per mantenir operaüus aquests servéis.

7) Mantenir actualitzades les dades relatives a les persones de contacte i representado
relacionades a Fannex IV.

1 Els reqmsits mínims que ha de compUr 1'eqiiip que ha de proveir la mstiUició es detallen a 1'apartat
"Modalitats de coanexió ais nades
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AQU Catalunya sap i accepta que 1'mcompUment de les seves responsabilitats, i en concret
d'aUó disposat a la polírica d'ús esmentada, pot ser causa de suspensió temporal o de&niúva
del servei i, en aquest cas, de cancel-lació del prescnt acord, segons les condicions indicades
al pacte tcetzé.

Cinqué: Model de la relació

1. Representants de la Ínsütució

Per poder comentat qualsevol mcidénda derivada de 1'aplicadó d'aquest acotd, AQU
Catalunya nomena com a tcptesentant execuúu la persona que s'mdica a 1'annex IV.
Qualsevol canvi d'iaterlocutor haurá d'ésser noüficat peí signant d'aquest acord.

El CSUC disposa d'una Uista de distribució, anella-e@csw.cai, per poder difondre informació
d interés, on. el representant executiu nonienat será Íncorporat.

A mes, per poder reble informado técnica per correa electrónic sobre 1'operació i el
manteniment de la xarxa, AQU Catalunya designa com a representant técnic la persona que
s indica a 1'annex IV. Opcionahnent, AQU Catalunya podtá a mes designar un representant
técnic suplent. El representant executiu comunicará per escrit al CSUC qualsevol
inodiñcació d'aquest/s representant/s.

En aquest cas, les seves dades també serán mcotporades a una Uista de distribució, d'acord
amb el que s'mdica a 1'apartat sobre la COITUSSÍÓ Técnica de 1'Aneüa Científica.

2. Interlocutors del CSUC

La plantilla de personal del CSUC es distribueix en diferents átees, departaments i unitats.
En aquest sentit, la gesüó de 1'AneUa Científica es responsabílitat del Departament de
Sistemes i Xarxes i, en concret, del cap de Cofflunicacions i la Unitat que aquest üdera.

Per a qualsevol incidencia técnica en el setvei, la mstitució haurá de contactar amb la Unitat

de Comunicacions, mitjan^ant els cañáis i protocols indicats a Fannex II).

'cr a qualsevol mcidénda derivada de 1'apUcació d'aquest acord, la illstitudó haulá de
contactar amb el Cap de Clients i Projectes del CSUC.

3. La Comissió Técnica de FAnella Científica

El Consell de Govem del CSUC ha consütuít la Con-iissió Técnica de 1'Anella Ciendfica

(CTAC) com a órgan assessor per debatte tots aquells temes que afectin a la xarxa de co-
Siunicacions, tant a la seva propia gesúó com a la deis seus servéis addicionals.

Aquesta comissió, que es convoca a pericia del president, amb 15 dies d'anteladó, está
formada pels representants técnics de les institucions connectaáes a 1'AneUa que hi vulguia
participar i que es comprometín a assistu com a míitim a una de cada tres reunions, a mes

del director de 1'Area de Servéis TIC del CSUC, qui actúa com a ptesident, i del
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cootdinador de Sistemes i Xarxes i el cap de comunicadons del CSUC, qui actúen com a
secretatis.

Per a difondre informado d'interés, com ara sobre manteniments programats, mcidéncies,
nous servéis disponibles, etc., i debatre els temes que siguin d'üiterés comú, es disposa
duna Uista tancada de coaeu electtóaic per ais merabres de la CTAC (ctac@csuc.cat). Els
representants tóenles anteaorment esmentats, serán inclosos a aquesta Uista si desitgea
participar a la CTAC: en cas contL-ari, els represcntants técnics serán incotpotats a la Uista
de distribució anella-t@csuc.ca^ amb la mateixa fínalitat.

A 1'annex IV, a mes de faciUtar-se les dades del/s represcntant/s técnic/s d'AQU
Catalunya s;'hi indicará si es vol/en íncotporar a aquesta Comissió.

Sense perjudici d'aUó que es preveu al pacte qumzé, AQU Catalunya sap i accepta que la
Uista de tots els membres de la CTAC es púbUca i está disponible al web del CSUC.

Les dades i informacions que s'exposen en aquesta comissió i que no siguia de don-iini pú-
blic, tant si han estat notificades peí CSUC o be intercanviades entre els propis membres,
s'han de mantemr confidendals i no podran ser comunicades a cap altra enütat. No obstant
aixó, els membies poden Uiurement donar-los l'ús intern que cousiderki necessari.

Sisé: Utilitat del servei i caracteristiques particulars

Les caracterisdques generáis i la utüitat del servei es detallen abastament a 1'annex I.

Peí que fa a la connexió a 1'AneIla Científica, es consideren les següents particularitats:

1) La posada en operado d'aquest punt d'accés es realitzará en un tetmini máxü-n de 10
setmanes, comptant a partir de la data de signatura del present acord, es disposará
d una connexió a 100 Mbps.

En cas d'incompliiiient, s'apücaraa les penaUtzadons indicades a 1'annex III.

2) La connectivitat externa es pioveilá mitjancant la xarxa estatal RedIRIS, cottesponent a
Fopció A indicada a Pannex I.

1) Peí que fa ais servéis opcionals descrits a 1'annex I, AQU Catalunya no desitja en aquest
motnent contíactar-ne cap.

Seté: Garantía del servei

)U Catalunya gaudttá al punt d'accés mdicat al pacte qualt d'un port propi, amb un cabal
d'accés a 1'AneUa Científica de 100 Mbps.

La disponibilitat mensual mínima del serrei per id port d'accés es del 99,95%, excepte per a
connexions xDSL i 3G.
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Peí cálcul de la disponibÍMfcat, es considérala no disponibilitat el teiTips en qué el servei (potí
o VÍAN) está en incidencia crídca. Es considera incidencia crítica la que compleixi alguna
de les següents con.dicion.s:

. No disporúbilitat del servei entte la institudó i els nades de CSUC-CN i CSUC-T
sittiultániament per causes imputables al CSUC.

. Disponibilitat degradada, amb una pérdua de paquets entre la connexió de la
ÍnstitucÍó i el nade de CSUC-CN de raes del 30%, per causes unputables al CSUC.

No es dndran en compte els mantenitnents programats. La disponibili-tat mensual per cíida
port dieces es calcula tenint en compte les hores en que el servei ha estat en fallada crítica
iniputable al CSUC versus les hores totals tnensuals. En concret:

DisponibilLtat del servei =

Hores totals mensuals-Hores en fallada crítica

Hores totals niensuals

Peí que fa a les penalitzacions per manca de qualitat del servei de connecüvitat objecte
d'aquest acotd, aquestes es presenten detalladaínent a Fannex III.

El CSUC, al contractar 1'AneU.a Científica, exigirá al proveidor els criteris inínims de qualitat
de servei que s especifiquen al citat annex III. En el cas de no complií-los, el CSUC
íepercudrá al proveídor les penaützacions que s;'hi especifiquen i, si escau, les compensará a
la facturado d'AQU Catalunya.

Vuité: Modificado del servei

Els servéis objecte d'aquest acord poden ser m.odificats, píévia. acceptació per ambdues
parts. Per fer-ho, cal que s:'adrecin al cap de Clients i Projectes del CSUC, que iniciará el
proccs corresponent.

Peí que fa al/s pott/s d'accés existents, les condicions pardculars de la/les connexió/ns
poden inodiñcar-se, per ampliar-ne el cabdal (sempre i quant existeixi viabili-tat tecnológica,
a criteri del CSUC) o disiTiinuü:-lo. En cas d;'ai'np!Íació, es requerirá de la signatura d'una
addenda, on es detallaran les condicions técniques i econótniques (incloent possibles noves
fcnaützacions, d''acord amb alió establert al pacte tretzé) corresponents al nou csccnari,

d'acoi:d amb Ptndicat al pacte onzé.

AQU Catalunya podrá, tanibé, sol-licitar un nou punt dieces a PAnella Científica: en
aquest cas, també caldíá signar una addenda al present acord.

.QU Catalunya també podrá donar de baixa un punt d'accés, circumstáncia que pot
suposar una penalització, d'acord ainb alió establert al pacte treteé (si el punt d:'accés que es
dona de baixa es el o un deis que s''inclou al present acord) o a 1'addenda corresponent.
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Finalment, AQU Catalunya també podrá afegir (o donar de babia) els servéis opdonals que
AQU Catalunya consideri oportuns (sempre que existeixi viabüitat tecnológica, a criteri del
CSUC), tenint en compte que aquests generen costos addicionals, d'acord amb 1'kldicat al
pacte onzé. En aquest cas, no es precisará de la signatura de cap addenda.

Els servéis opcionals esmentats antenorment son abastament descnts a 1'annex I.

Nové: Qualitat de servei i penalitzacions

La qualitat del servei s'avaluará d'acol-d afflb el grau de compliment deis nivells de servei
indicáis al pacte seté.

Lincompliment deis nivells acordats pot suposar una penalització d'acoid amb alió
especificat al mateix pacte.

El CSUC es compromet a informar a AQU Catalunya respecte ais mveUs de setvei leáis
periódicaínent

Dése: Durada

El present acord entrará en vigor el dia de la seva signatura i vencerá el dia 30 de juny de
2016.

Ambdues parts acorden que el present acord es prottogará automádcament fms el dia 31
de desembte de 2016, en cas que el contráete actual entre el CSUC i 1'opetadot que
ptopordona la in&aestmctuta d'accés a 1'Anella Científica sigui pionogat peí CSUC,
cttcumstáncla que es comunicará ais tepresentants d'AQU Catalunya oportunament. En
aquest cas, a mes, aquest acord s'entendrá ptorrogat per anys naturals si cap de les parts es
manifesta en contra en el termirú de 3 mesas abans no acabi.

En tot cas, el present acord no podrá proj-roga.c-se mes enllá del 31 de desembre del 2018,
data en la que vencería el contráete actual amb 1'operador que proporciona la
in&aestructuia d'accés a 1'Anella Científica, cas d'ésser ptorrogat en el seu máxim període,
de 30 raesos.

zé: Facturado i forma de pagament

El CSUC facturará, entre els dies 1 i 15 de cada mes, 1'tmport que coaespongui satisfer a
AQU Catalunya i que inclourá els següents conceptes:

a) La quota d'adhesió (Gmp II) a 1'Aneüa Científica, de 349,44   mensuals.

b) La quota de connexió a 1'Anella Científica, a 100 Mbps, de 780,00   mensuals.

Addicionalment, la ptimeia factuta emesa mclourá una quota en concepte d'alta de la
connexió, de 2.500,00  .
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En el cas que AQU Catalunya sol'lidü que el servei sigrn ampüat en alguna de les seves
caracterísüques, segons el pacte vzüté, els imports a satisfel- serán cls derivats de I'ap)¡cadó
de les tarifes aprovades anualment per la Comissió Executiva del CSUC, publlcades al seu
web (www.csuc.catl tarifes), i serán incotporats a les següents factures. En aquest sendt, pero,
AQU Catalunya sap i accepta que les quotes de connexió indicades a les tarifes esmentades
poden vanar, en fundó de 1'estudi de viabilitat que el CSUC encomanará reaützat.

Les penalitzacions derivades de 1'apücació d'aUó indicat al pacte nové i a 1'annex III
s aplicaran en forma de descompte a les factures emeses.

Les tarifes s'mcrementaran anualment, com a máxim, d'acord amb 1'índex general de preus
al consum que publica 1'Insütut Nacional d'Estadísrica.

Aquests imports s'uicrementaran amb 1'impost coaesponent a 1TVA, o amb qualsevol altee
impost de la mateixa naturalesa que el substitueÍxi.

Els pagaments de les factures emeses s'efectuaran, com a máxim, dins deis 30 dies següents
a comptar des de la data de la factura, si be aquest període podrá ser reduit d'acord amb les
notmarives i liéis pubücades per la GcneraUtat de Catalunya o per 1'Admitusttació de
1'Estat.

Dotzé: Propietat intel-Iectual i us de la imatge corporativa

Els drets moráis i d'explotació de la ptopletat mtel-lectual que es puguin derivar de l'ús peí
part d'AQU Catalunya de 1'Aneüa Científica pertanyen a AQU Catalunya. El CSUC ad-
quu-eb; únicament els drets que específicament figuren en aquest acord.

La signatura d'aquest acord no faculta les parts a utilitzar la marca o el logorip de 1'altta pait
sense el pren consentimeat, expressat peí escrit, a excepció del propi logotip de 1'AneIla
Científica, que AQU Catalunya pot incloure Uiurement a la seva página web i ais seus
materials de publidtat i fulls d'informació general.

Tretzé: Cessió i extinció de 1'acord

En el cas que AQU Catalunya desitgi donat per finaützat aquest acord, ho haiirá de
[orificar per escrit al CSUC amb una anteladó mmima de 3 mesas.

En el cas que AQU Catalunya mcompleixi amb les seves responsabilitats, d'acord amb alió
exposat al pacte quart, el CSUC sol-lidtal-á per escnt a AQU Catalunya que esmenl la
situado. Si, transcorreguts 15 dies natuirals, un cop recepcionada 1'esmentada sol-ücitud,
1'incompliment persistís, el CSUC podrá donar per cancel-lat el present acord.

En cas que la cancel-ladó anticipada de 1'acord es produeixi a instáncies d'AQU Catalunya,
o per decisió unilateral del CSUC per 1'mcompliment per pait d'AQU Catalunya de les
seves responsabilitats d'acord amb alió establert al parágraf anterior, AQU Catalunya haurá
de pagat al CSUC, com a compensado pels danys i perjudicis ocasionats, 1'ÜTiport que
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s;'m.dica a continuació, en funció del tenips que hagi durat Par.cen.dament del serFei
comptant des de la data d;'inici d'operació:

Durada del servei

Menys di any
D'l a 2 anys
De 2 a 3 anvs

Compensado

Tarifa d'l any
Tarifa de 9 mesos

Tarifa de 6 tnesos

Aquesta coinpensació no suplicará quan la cancel-lació sigui conseqüéncia de la inanca de
qualitat del ser\Tei rebut durant Púltmi any, segons els niveUs indicats en aquest sentit a
lannex III.

Sense perjudici del disposat al pacte dése, cadascima de les parts podrá posar fí. a aquest
acord en el cas que Falü-a part incompleixi qualsevol de les obligacions que sc'n deriven.

En el supósit de finalització d''aquest acord per qualsevol causa, cadascuna de les parts
cessatá iintnediatament en. la uüli.tzació deis drets Fexplotació deis quals haguessin estat
cedits per Faltca part.

El CSUC no podrá cedir els drets o obligacions dimanats d:'aquest acotd a terceres perso-
nes, sease consencünent exprés d:'AQU Catalunya.

Catorzé: Exonerado de responsabilitats

El CSUC no es fa responsable, sota cap concepte, deis danys i perjudicis que PAnella
Científica pugui sofric per rao d'actes vandálics, robatoris, furts, ateniptats a les instal'la-
cions, descárregues i incleméncies atmosfériques extrenies, catástcofes natiirals (in.cendis,
inundacions, terratfétnols, etc.) o altees causes de forca major no iraputables al CSUC i
aqueües que siguÍn produídes per manca, tall o subminisürament defectuós de tercers deis
quals depengui el servei. S'inclouen en aquesta exoneració de responsabüitats aquells casos
en qué, per inorius no ünputables directament al CSUC, quedi interromput el senrei per
qualsevutla causa, no podent les enútats connectades íepeícuüí, al-legar, ni reclamai: danys Í
possibles perjudicis, ni per lucre cessant d'aquest últim, sigum deis dpus que siguin, ñns i
tot en el supósit que la citada reclainació provingui de queÍxes de terceres persones fetes
directainent a Fenütat anib moüu deis indicáis talls de serveí.

inzé: Protecció de dades personáis

Les parts íeconebíen que la legislado sobre protecció de dades establcix unes obUgacions
en el seu tractaiTient, entre les quals destaca la prohibíció de realitzar-ne cessions sense
Poportuna autorització del ü-tLilar. A tal efecte, i en el supósit que dins la informació que les
dues parts intercanviessin. en virtiit d'aquest acord hi haguessin dades de catácter personal,
les parts es compronieten a:

a) Mantenir estricta confidencialitat sobre les dades a les quals tm.gum accés i fer-les
servir única i exclusívament per complir amb el previst en el present acord.
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b) Obsenrar i adoptar les niesures de seguretat necessáries per assegutar la confiden-
cialitat, secret i üitegritat de les dades a qué tinguin accés.

c) No cedir a tercers les dades de catácter personal a les quals tmguín accés, ni tan sois
a efectes de la seva conseryació. Només amb el propósit de proporcionar connec-
tivitat externa i adtecament IP a AQU Catalunya, el CSUC cediiá les dades deis
representants executiu i técnic a RIPE, per a la seva base de dades, accessible
públicament (veure;'n te.cmes i condicions a www.ripe.nei}.

En qualsevol cas, es coirtproineten a tfactar 1'esm.entada informació d?acoíd amb la Uei or-
gámca 15/1999, del 13 de deseinbre, de protecció de dades de carácter personal; amb la
Llei 34/2002, de Pll de juliol, de seriéis de la societat de la informado i de comerc
electrónic, i anib la Llei 59/2003, del 19 de áeseinbíe, de signatura electrónica.

Setzé: Jurisdicció i llei aplicable

El present acord es regirá per la legislado vigent apUcable en la .materia. No obstant aÍxó,
qualsevol excepcÍó o tíínit que s:'incorpori en la citada legislado a favor del CSUC será
duplicado preferent i no es veurá limitada o afectada peí conüngut d'aquest acord de Ui-
ccncia o autotitzacio.

Les parts acorden que la resolució de tot litigi, discrepancia, qüesüó o reclamació resultants
de Fcxccució o mterpretació del present acord o relacionats amb ell, directa o Índifecta-
ment, será competencia deis jutjats que correspongiú de la ciutat de Barcelona.

I en proya de^informitat, les parts signen el ptesent acord, per dupücat i a un sol efecte,
en el Uoc i^á.ta ^dicats a PencapcalaiTtent.

ig i Raposo José¿) Joan. Moreso Mateos

AQU Catalunya
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Annex 1. Condicions generáis

L AneUa Científica es una in&aestructura flexible i fiable, que connecta LUÍ ampU ventall
d'institudons vinculades al móa de 1'R+D+I. A mes de connectívitat. amb diferents

velocitats i modalitats, les msdtudons gaudeixen de uombrosos servéis.

Com a &uit d'aquesta adhesió, la institudó usuaria gaudira d'una gran capacitat de
transmissió de dades amb totes les altres insútucions connectades, de manera que se ]i
facilitará 1'mtercanvi d'informadó, 1'accés ais reclusos del CSUC i l'ús i el desenvolupament
d apücacions de banda ampla. A mes, podrá disposat de connexió cap a d'altres xatxes
extoínes, tant de recerca coni comerciáis (ínternet).

Descripció de 1'Anella Científica

L'AneUa Científica es uiia xarxa distribuida, basada en la vütuaützació, amb la uúKtzació de
xaces privades vtttuals (VLAN) a niveU 2 (capa de commutadó), i encaimnadors virtuals
amb políriques diferents pet a cada ripus d'mstitució, a niveü 3 (capa d'encaminament).

El troncal de 1'Anella es una m&aestmcfa.u-a redundada en equipament i distribuida en dos
nades, el pnncipal a Campus Nord (CSUC-CN) i el secundan a Telvent (CSUC-T), ambdós
a Barcelona, intetconnectats entte eUs amb doble escomesa, amb un enUac principal i un
altre de backup per una xarxa separada. Aquests enüa(;os acaben en dos equips difetents a
cada nade per guanyar en redundancia i flexibiütat.

Peí que fa a la xarxa d'accés, les iastltucions es connecten a 1'Anella Científica nutjancant
diferents modalitats de connexió, descrites a contmuació, accedint ais dos nades descrits

antenorment per difetents VLAN. D'aquesta manera, en cas de donar-se alguna incidencia
en algLma de les connexions o en algún deis nodes de la troncal, el servei no es veu en
pnnapl interromput, sempre que es disposi d'encaminament dinámic. A mes, es disposa de
tres nodes de conceutradó territorial proveits per un operador extern, que disposen de
connexió amb doble escomesa, sitaats a Girona, Lleida i Tarragona.

L'Anella Científica, a mes d'interconnectar eficientment totes les mstitucions que en son
usuáries, disposa de diferents connexions amb xaixes externes: RedIRIS, CATNIX, i la
del -ptoveídoi: extern .

El CSUC podrá modificat 1'estmctura de 1'AneUa Científica en qualsevol moment si ho
considera necessari, si be en aquest cas ho comuuicará ais responsables técnics de les
insütudons. La descripció actualitzada i detallada de 1'AneUa pot trobal-se a
www. csuc. catl cal mmunicamnsl anella-dentifical descinpm-i-topobgia.

; Actuakiient, 1'adjudicatari de la xarxa d'accés es Orange Catalunya Xarxcs de Telecomumcacions.
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Modalitats de connexió ais nades

Les uisúmdons que es connectia a 1'AneUa Científica dlsposaian, per arribar ais nodes de
presencia descrits anteriorment, d'un o mes punts de connexió. FonamentaliTient,
n existeíxen dos tipus:

. Connexió local: la iasütució es connecta directament a un o a ambdós nodes de
presencia de la troncal, si per proximitat es dlsposa de fibra, ja sigui propia o d'una
altea institució que li permed usar-la. En aquest cas, la insdtució no usa la xarxa
d accés de 1'AneUa Científica, i per tant la connexió, fins a 1'equip de connexió del
CSUC ais nades de presencia, es responsabilitat seva.

* Connexió a través de la xatxa d'accés de 1'Anella Científica: la mstitudó es

connecta a cadascun deis nodes de presencia a través de la xarxa proveída peí ptopi
CSUC o per im operador extem , ja sigui niitjan^ant:

a) La xarxa propia de 1'operadoí .

b) La xarxa d'un tercet, subcontractat per 1'operador, si la seva infraestructura
propia no U permet establir una connexió en miUors condicions.

La connexló fins a 1'equip de 1'opcrador extem es responsabílitat de la institució.

Les insútudons han de disposar d'un encaminador que pugui configurar VLAN amb
802.1Q amb la interfície que connecta cap a 1'Anella Científica. Es tecomana que aquest
equip pugui fcr encaminament dinámic BGP per donar mes garaaües de redundancia a la
connexio.

En aquest equip es configuraran un mínim de dues VLAN, una cap al node de presencia al
CSUC-CN i 1'altra cap a 1'alti-c node a CSUC-T. El CSUC ptopordonará 1'adrecament punt
a punt per aquestes dues VLAN i la mformadó per configurat BGP si escau. A mes, cal
tenit en compte que les adreces de la punt a punt no es poden usar per onginar ü-áfic, smó
que 1'adreca origen sempie haurá d'estar dias del lang assignat a la msUtudó.

Modalitats de connectivitat externa

Peí que fa a la connecüvitat externa, 1'AneUa proporciona, com s'ha indicat anteriomient,
dues opcions:

* Opció A: Si la iiisütudó hi está afiliada, pot optar per usar la xatxa de recerca estatal
RedIRIS. En aquest cas, la connectivitat externa engloba:

a) Les xarxes de les altres comunitats autónomes: 1'andalusa RICA, la gallega
RECETGA, la basca Í2BASQUE, etc.

b) ?kfitjani;ant la xatxa Géant, les internacionals mes avanzados de recerca:
1'americana Internet2, la canadenca Canarie, 1'asiárica TEIN, etc.

Actualment, 1'adjudicatari de la xalxa d'accés es Oraage Catalunya Xarxes de 'lelecomunicadons.

12/21



c) La xarxa global (inteín.et) .

. Opció B: si la irtsdtució no está afiliada a RedIRIS, o ho ptefercix, k connecüvitat
externa cap a Internet la proveeb; el propi CSUC, tnitjancant 1'acord amb 1'operador
extern esiiientat. En aquest cas, les institucions disposaran d:>un cabal d'accés a
Internet del 20% del cabal de la seva connexió. Pe.c a cabals d'accés a internet mes

eleváis, calará contcactar el Seivei d'Accés Dírecte, descrit posteriorüient.

En atnbdues opcions, la insútució també emprará la connexió al CATNIX per accedic
eñcientment a les xarxes deis opetadors i proveídors connectats al punt neutre.

Característiques del setvei básic

El servei básic inclou el transport i la connecüvitat amb totes les insütucions connectades
a 1'Anella Científica. A mes, Ínclou la connectivitat externa (en. una de les dues modalitats
disponibles, descrites anteriorrrient) i els servéis de valor afegit i eines que s'enumeren a
contmuacio:

. Edutoain: Pcrmet que estudiants, investigadors i personal de les institucions
parüclpants pugmn connectar-se a intein.et quan visiten altees institucions
parücipants, simpleraent tn.ürodumt les credencials que usa a la seva institució peí: a
la connexíó.

. Seguretat: Respon de manera coordinada a les diferents incidéncies de seguretat
produides, a través de 1'Equip de Resposta a Incidents de 1'AneUa Científica
(ERIAC). Es disposa d'eines i protocols, d:'una banda, per detectar i prevenir
possibles incidents de seguretat i, de Faltca, per tceballar en la seva resolució uii cop
3'han produít, conjuntament amb les instÍtucions.

. DNS: MiUora la seguretat i disponibilitat del sistema de noms de dotrm-u (DNS) i
els de les institucÍons de 1'Anella Cienüfica.

. Proxy-cache: Redueu; 1'amplada de banda uülitzada i el temps de resposta en la
consulta de pagines molt acccdides.

. Setvidor de teinps: Sinctonitza els reUotges deis sistemes mformátics per gatanttr
el seu bon funcionaínent i pcrmetce un registre consistent de les maquines.

. Multimedia: Ptoporciona mulúcast nadiu, en IPv4 i IPvó, i el servci de
video conferencia a les institucions que ho sol-liciten.

. Ftp-tnittof: Propotciona programari de Uiure distfibució i versions de demostfació.

. Sefvei 24x7: Aten les incidéncies de comunicacions que es produeixin foca de
1'horari laboral.

. NRENUM: Protocol orientat a facilitar la convergencia entre les xarxes de
telefonía i de les dades de les xatxes académiques.

. Eines per la xafxa: peí consultar Faraplada de banda utilitzada, el tipus de tráfic
genetat, la velocitat d?accés a la xarxa, etc. La Uista detaüada es pot trabar a Fannex
III i a: hl-lp: I I www.csuc.catl cal comunicaáons I anella-dentifica I eines-per-a-la-xa'r>ca.
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Servéis opcionals

Á mes deis seriéis de valor afegit inclosos al servei básÍc, les üistitucions usuáries també
poden contractar alttes seriéis vinculats, que coinporten costos addÍcionals. Els seriéis de
valor afegit que poden contractar-se opcíonahnent son:

. Accés difecte: Dona accés a internet a üravés de sorddes própies a les Ínsdtucions
adherides a PAnella Científica i no afíliades a RedIRIS. En el cas de que la insütució
conncctada opti per 1'opció B en relació amb la connecüvitat externa i desitgi
aiTLpliar el cabal dieces a internet Ínclós per defccte, calará que contcacti aquest
sen^ei.

. Veu per inteinet a 1'Anella: per cursar trucades de les institudons connectades a
FAnella Científica ainb condicions económiques especiáis.

Per a mes infortnacÍó, pot consultar-se
www. csw. caí/ cal comunicadons/ serveis-en-xarxa.

la web del CSUC, en concret

Política d?accés

Per estar adherida a FAneIla Científica, cal que Factivitat de la institució s?mclogui en una de
les categories d'adhesió establertes peí CSUC. Aquestes categories son:

/\. 1) Universitafs publiques i prívades, sense ánim de lucre, indoent els seus centres adscríts.

/\.2} Organismes Públics de Recerca (OPI) i insta!-ladons dentífíques i Técniques Singulars (ICTS) amb
personalitat Jurídica propia.

A.3) Centres ¡ instituís tecnoíógics i de recerca amb personalítat jurídica propia i sense ánim de lucre que
participin en proyectes d'R+D+! d'ámb¡í autonómic, estatal o europeu.

A.4) Unítats docents o de recerca dets hospitals púbtics i pnvats sense ánim de lucre que paríicipin en proyectes
d'R+D+1 d'ámbit autonómíc, estatal o europeu.

B. 1) Organismes gestors de programes d'R+D+1 amb finangament públic.

B.2) Instítucions, amb personalitat jurídica propia i sense ánim de lucre, que disposin dlmportants continguts
digitals rellevants per a la comunitaí científica i técnica i que els posin a la seva disposició.

B.3) Enfítats que participin en projectes d'R+D+!, durant i per al seu desenvolupament

B.4) Pares científics i tecnoiógics, sense ánim de lucre.

B.5) Centres d'educac!Ó primaría, secundaria, de formado professiona! i superior no universitaria, sense ánim
de lucre, tant púbiics com priváis.

B. 6) Altres entitats d'espeda! interés per al sistema cátala de ciencia i tecnología.

Un cop connectada, la institLició ha de complir tanibé la Políúca d'us de FAnella Científica,
que pot trobar-se a www.csuc.catl condiáons_us_ac.

Aspectes financers

Les tarifes per aquest servei, com. s:'ha indicat subjectes a Pestudi de viabilitat peítinent, son
les disponibles al^veb www.csuc.cat/tanfes.

El setvei es factura per mesos avan9ats entre els dies 1 i 5 de cada mes. Els seiveis
addicÍonals que es sol-licÍtin, s'incloutan a la mateixa factura.
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Annex II. Nivell de suport

Incidéncies del servei de connectivitat

Per a qualsevol incidencia técnica en el servei, la mstítució haurá de contactar amb el

CSUC, concretaiTient anib la Unitat de Cotnunicacions, preferenttnent peí: correu electrónÍc
(ac-noi{a),suport.csuc.cai), si be pot també fer-ho via telefónica (93 205 6464), dutant el seu
Ihorari laborable, que es detalla posteriorment

En cas d'incidéncies per a connexions no xDSL, la iustitudó podrá, a mes, fora de 1'horari
laboral esmentat, contactar telefómcament amb 1'empi-esa que el CSUC ha contractat per
ofeiu un servei 24x7. Un cop es disposi del punt d'accés tnstal-Iat, el procediment será
coiTiunicat al/s tesponsable/s técnic/s.

Per a les connexions locáis, la xarxa d'accés no forma part de 1'abast del servei, i per tant
les incidéncies que s'hi puguin originar podran éssct resoltes només en els casos en que
siguin ocasionades per alguns deis elemeuts de xarxa propietat del CSUC. En genetal, per
aquests casos, el serrei s'micia a 1'equip del nodc de la troncal on la insdtució es connecti (al
Cainpus Nord i/o a Telvent).

Per a les connexions proveides a través de la xarxa d'accés a 1'Anella Científica, ja
sigui per fibra propia del CSUC o per la in&aestmctura de 1'operador , excepte les xDSL i
3G els criteris míniins de quaUtat de servei son els següents:

. Incidencia critica: el temps de resposta es d'l hora i el de resoluuó de 5 hores.

. Incidencia no critica: el temps de resposta es d'l hora i de resoludó de 48 hores.

Per a les connexions xDSL i 3G el temps de tesposta i resolució d'mcidéndes que es
garanteix peí servei:

. En cas que la incidencia esügui provocada per un problema en 1'equip final, sent
aquest LUÍ encaiTiinador en régim de Uoguet i manteiiü-nent contractat a 1'operador:

o Incidencia critica: el temps de resposta es d'l hora i el de resoludó de 5
hores.

o Incidencia no critica: el temps de resposta es d'l hora i de resolució de 48
hores.

. En cas que la incidencia estígui provocada per un problema en la línia (pérdua de
nivell xDSL, o lentitud generada per eítors en la línia, etc.):

o Incidencia critica el temps de resposta es d'l hora i el de tesolució de 24
hores.
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o Incidencia no critica el temps d resposta es d'l hora i de resoludó de 72
hores.

Per a totes les modaUtats de connexions els comptomisos son per al 90% de les avaries,
critiques i no crídques. Aquests temps compten a partir del registre de la incidencia al
csuc.

Hotari laborable

L'horari laborable del CSUC, fesrius no inclosos, ésde 9 a 18 hores de dilluns a dijous i de
9 a 14.30 els divendtes, excepte durant els mesos de juUol i agost, en els que Phorari
laborable es de düluns a divendres de 8 a 15:00 hores.

Els fesüus es regeÍxen peí calendari laboral de la ciutat de Barcelona.

TrebaUs piograinats

El CSUC avisará a les insütucÍons amb un iTiLÍniiTt de 3 dies laborable per a talls programáis.

Incidéncies d'altres servéis (de valor afegit, inclosos al servei básic, o opcionals)

Per a qualsevol incidencia técnica en servéis de valor afegit, inclosos al seryei básic o
contractats opcionalment, la insútució haurá de contactar amb el CSUC, a la Umtat de
Comunicacions, preferentment per coaeu electrónic (anella.serveis@siiport.CSUC.cai), si be
pot també fet-ho vía telefónica (93 205 64 64), durant el seu 1'horari laborable.
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Annex III. Gestió de la qualitat

Qualitat de setvei

El CSUC garanteix la mÍtlo.ca continua deis servéis tnitjan^ant una serie d?eínes que posa a
disposició de les insütucions usuáries:

. Monitoratge i-nulüdomini: per mesurat el coínportament de la xarxa Í facilitar la
solució de probletnes en connexions que tcavessen diferents xarxes.

. Proves de cáírega: per comprovar la capacitat del punt d accés d:luna uistitu-ció. Es
reaützen. en el raomcnt de la connexió micial i en qualsevol moiTLent que la
institucÍó ho demani.

. Matriu mulücast: pet monitoraí: la connecüvitaE del mulücast per detectar possibles
incidéncies en la recepcÍó del tráfic.

. Estadísdques en línia: peí donar mformació sobre el tráfic de les seves VLAN en
temps real. Cal sol'licÍtaf un. usuari.

. Análisi de fluxos: per detectar de situacions anóiTiales a través del contcol del tcáñc
de cada Ínsdtució. Cal sol-licitar un usuari.

. Test de velocitat i diagnosi: per proporcionar proves de rendünent i de conñguració
de la. xarxa de Pusuari.

. Test IPvó: pet verificar la connecdvitat IPvó i diagnosdcat possibles problemes de
configura ció.

Penalitzacions pet manca de qualitat de la xarxa d'accés imputables a 1'operador
extetn

Per a les connexions a PAnella Científica a través de la seva xarxa dieces, i excepte peí: al
cas de les connesions basados en xDSL i 3G, el CSUC ha pactat ainb el proveído!' unes
penaützacions a aplicar que cotnporten conipensacions cconómiques. Aquestes
compensacions, que serán rcpercutidcs a AQU Catalunya, son les següents:

1) Per manca de disponibilitat del punt d'accés imputable a Foperador extern
(excloent els mantcnittients programats):

Disponibüitat Compensació
99,94% - 99,70% 5% de la quota mensual

4 Es considerará no dispombiütat el temps en qué el senrei (port o VT^N contra CSUC-CN) está en
incidencia críüca
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99,69% - 99,50% 10% de la quota mensual
< 99,50% 15% de la quota mensual

2) Per retará (en dies laborables^) en el Uiuraínent iínputable a Foperador extern:

Retard Coinpensació
1 - 5 5% de la quota d'alta
6-10 10% de la quota d'alta
> 10 15% de la quota d'alta

3) Per retará (en hores laborables^) en tesposta o resolució d'incidéncies per part de
lopcrador extern:

Retard Coüipensació
0-2 25% de la quota mensual
3-4 50% de la quota mensual
> 4 100% de la quota inensual

Aquestos penalitzacions no s:'aplicaran:

a) Si el tall ha estat prévianient programat peí ptoveidor o peí CSUC

b) Si el proveídor pot jusüficat que el retará es degut a causes alienes al seu
control (manca d'informació per reproduir la incidencia, manca d:>accés a les
Ínstal'lacion.s...)

c) Si la incidencia es conseqüéncia d'una actuacíó d;'AQU Catalunya o de
1'actuació d\ina persona/emptesa sota peüció d3AQU Catalunya.

Per a les connexions xDSL i 3G no es preveuen penalitzacions per uicoinpliment del niveU
de servei.

Penalitzacions per inanca de qualitat en la connectivitat externa iniputables a
1'operadoi extern

Peí que fa a la connectivitat externa:

. Les insümcions que optín per la modalitat A (connectivitat a üavés de RedIRIS),
RedIRIS es responsable de la qualitat del sefírei, i el CSUC no sc;'n pot fer
responsable, excepte en els següents casos:

o En que la connexió es reíditzi a través del CATNIX.

o En cas d;'incidén.cia en els nades trancáis, gestionats peí CSUC.

Segons Ihorari laboral descrit a l?annex II, de suport- al servei.
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En aqucsts casos, el CSUC actuará cotn si es tractos d:'una tncidéncia de
connectivitat local.

Les institucions que optm per la tnodalitat B (connectivitat a ttavés del CSUC):

o Per manca de disponibilitat imputable a loperador extern:

DisponibÍlitat
99,94% - 99,70%
99,69% - 99,50%
< 99.50%

Compensació
5% de 2,5   per Mbps del cabal d'accés a internet

10% de 2,5   per Mbps del cabal d?accés a Internet
15% de 2,5   per Mbps del cabal acaeces a intemet

o Per retará (en hores laborables^) en resposta o resolució d;'incidéncies per
part de Foperador extern:

Retard

0-2
3-4
>4

Compensació
25% de 2,5   per Mbps del cabal d'accés a internet
50% de 2,5   pet Mbps del cabal dieces a intemet
100% de 2,5   per Mbps del cabal dieces a internet

Penalitzacions per manca de qualitat de la xarxa d'accés no iinputables a 1'operador
extern

No es preveuen penalitzacions en el cas que les incidéncies no itiiputables a 1'opcrador
extern.

Segons 1'horari laboi-al descrit a 1'annex II, de suport al ser^ei.
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Annex IV. Representants de la institució

Representan! executiu

Nom i cognoms Martí Casadesús Fa

DNI 77961204J

Departament Direccíó

Carree Director d'AQU Catalunya

Adrega c/dels Vergós, 36-42

CP i ciutat 08017 Barcelona

Teléfon 93 268 89 50

Correu electrónic direccio@aqu.cat

Representant técnic

Nom ¡ cognoms David Gassiot Andreu

DNI 46732966W

Departament Unitat d:'Informáúca

Carree Cap de la Unitat d^Inforniática

Ádrela c/dels Vergós, 36-42

CP i ciutat 08017 Barcelona

Teléfon 93 268 89 55

Correu electrónic dgassiot@aqu.cat

Incorporar a la CTAC? Sí

Representant técnic suplent

Nom i cognoms Albert Sanjuan Tapia

DNI 52594922V

Departament Umtat d'Informática

Carree Administradoj: de sistemes

Adre9a c/dels Vergós, 36-42

CP i ciutat 08017 Barcelona

Teléfon 93 5545354
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Correu electrónic asaujuan^aqu.cat

Incorporar a la CTAC? No

Contacte per a la facturació

Nom i cognoms Caíine Pérez Cruz

DNI 37328116J

Departament Umtat d'Admmisü:ació

Carree Cap de la Unitat d:IAdministració

Ádrela c/dels Vergós, 36-42

CP i ciutat 08017 Barcelona

Teléfon 93 2688957

Correu elecfrónic cperezc(^aqu.cat
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Agencia
peralaQualitat
del Sistema Universitari

de Catalunya

Sr. Miquel Huguet
Director d'Ad ministrado i Finances

Consorcí de Sen/eis Universitaris de Catalunya
Gran Capitá, 2 (Edifíci Nexus)
08034 Barcelona

Benvolgut senyor,

Us adjunto un exemplar signat peí nostre president de 1'Acord entre en Consorci de Servéis

Universitaris de Catalunya i 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per
a 1'adhesió a 1'Anella Científica.

Atentament,

Carme Torrente
Secretaria de Direcció

Barcelona, 13 de gener de 2016

AQU Catalunya . C. deis Vergós, 36-42, 08017 Barcelona . Tel.: +34 93 268 89 50 . infor@aqLi.cat


