Àrea de Presidència
Gabinet de Prevenció i Seguretat

INFORME CONSULTA PRELIMINAR RELATIVA AL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ
DE
CÀMERES
DE
VIDEOVIGILÀNCIA
A
DIVERSES
DEPENDÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
1. Dades de les empreses participants
A continuació es detallen les empreses que han participat en la consulta preliminar:
Les modalitats de participació són les següents:



Q = Entrega del qüestionari respost.
R = Participació en la reunió de 90 minuts amb el Cap d’Unitat Tècnica de
Seguretat del Gabinet de Prevenció i Seguretat.

Nom empresa
Ubercros Seguridad S.L
Honeywell Security España S.L.
Lanaccess Telecom S.A.
Avigilon
Axis Communications
VITEL, S.A.

Tipus empresa
Instal·ladora
Distribuidora
Fabricant
Fabricant
Fabricant
Instal·ladora

Data reunió
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019

Modalitat
Q+R
Q+R
R
Q+R
Q+R
Q+R

14/03/2019
14/03/2019

Participants
M.O. i C.V.
R.G.V.
A.G.M.
O.I.F.
R.I.E.
J.M.T.
i
I.G.A.
D.S.M
J.G.V

Panasonic
Hanwha
Telefónica Soluciones de
Informática y Comunicaciones
de España, Sociedad Anónima
Unipersonal
Tradesegur S.A
Miray Consulting S.L.
Essistemas Security
Elecnor Seguridad S.L.

Fabricant
Fabricant
Instal·ladora

14/03/2019

I.B.S+M.C.L

Q+R

Instal·ladora
Instal·ladora
Distribuidora
Instal·ladora

14/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
15/03/2019

M.G.O
D.M.S+D.G
A.C
A.S.S+D.L.O

R
Q+R
Q+R
R

Q+R
Q+R

2. Respostes al qüestionari
A continuació es mostraran les respostes a les preguntes de la consulta preliminar
amb la informació proporcionada per les empreses participants i la decisió presa pel
Gabinet de Prevenció i Seguretat. També s’inclouran els altres aspectes tractats a les
reunions que no estan inclosos al qüestionari.
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Instal·lació dels elements
1. Atesa l’experiència de l’empresa, indiqueu els avantatges/inconvenients que
s’observen en els punts següents:
a. La durada del contracte serà d’un mínim de tres anys.
Les respostes rebudes per les empreses contractistes són les següents:
Avantatges:




Permet a l’empresa contractista conèixer les dependències (edificis i
recintes) de la Diputació de Barcelona i això fa que hi hagi sinergies
amb el servei promotor.
Permet que durant la vigència del contracte l’empresa contractista
es faci responsable del funcionament del sistema de videovigilància i
resolgui els problemes que puguin sorgir als elements instal·lats.

Inconvenients:


Els equipaments oferts inicialment per l’empresa contractista es
poden quedar descatalogats i pot sorgir equipament amb millors
característiques pel mateix preu.

b. La reposició i nova instal·lació de les càmeres serà progressiva i a
demanda del Gabinet de Prevenció i Seguretat segons hi hagi disponibilitat
en cada edifici o recinte.
Les respostes rebudes per les empreses contractistes són les següents:
Avantatges:





Permet planificar els treballs de reposició/instal·lació de noves
càmeres amb garanties.
Si durant la vigència del contracte apareixen millores als
equipaments, aquestes s’incorporaran en els equipaments
oferts.
Fer la instal·lació de manera progressiva evita alterar el
funcionament dels edificis/recintes.
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Inconvenients:





Els diferents edificis i recintes poden disposar de solucions
tecnològiques diferents, ja que entre les diferents instal·lacions
poden sorgir nous models dels equipaments o solucions
tecnològiques diferents.
Durant la transició progressiva pot comportar una aturada del
servei de videovigilància en alguns edificis o recintes.
Si la substitució de les càmeres no es realitza ràpidament, pot
suposar riscos pels usuaris i pel personal propi de l’edifici o
recinte.

c. En el contracte s’inclourà una llista dels elements més freqüents a
substituir/instal·lar amb els treballs associats inclosos en el preu unitari. Es
realitzaran els amidaments en cada projecte i es demanarà a l’empresa
contractista la seva execució.
Les respostes rebudes per les empreses contractistes són les següents:
Avantatges:






Es coneix el cost per element a instal·lar i això ajuda a controlar la
despesa tant per l’empresa contractista com pel servei promotor.
L’empresa contractista permet fer una previsió d’estoc.
Facilita a l’empresa contractista el compliment dels acords de servei
determinats en els plecs de prescripcions tècniques.
Garanteix la compatibilitat dels equipaments a les instal·lacions
realitzades en diferents moments.
Facilitat a l’hora de reposar les càmeres.

Inconvenients:


No s’han indicat cap inconvenient rellevant

d. En els treballs d’alçada que es requereixi un elevador, es realitzarà
l’amidament amb part fixa més preu per dia d’utilització.
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Les respostes rebudes per les empreses contractistes són les següents:
Avantatges:


Flexibilitat a l’hora de reposar les càmeres i capacitat d’ajustar
costos reals.

Inconvenients:



S’ha de preveure correctament el temps d’instal·lació dels equips, ja
que es facturarà pels dies.
Hi ha diferents mètodes per treballar amb alçada i per tant s’ha de
conèixer la ubicació exacta. Els diferents mètodes poden ser:
elevador de tisora, elevador articulat, bastida.

e. El servei de manteniment de la Diputació de Barcelona realitzarà, segons
disponibilitat i mida de projecte, la preinstal·lació de xarxa i l’empresa
contractista només haurà de col·locar i configurar la càmera i els dispositius
associats. Així i tot, hi haurà un preu unitari d’escomesa per si ho ha de
realitzar l’empresa contractista.
Les respostes rebudes per les empreses contractistes són les següents:
Sobre la preinstal·lació pel servei de manteniment:
Avantatges:






El servei de manteniment coneix millor les instal·lacions i per tant es
reduirà el temps d’instal·lació en comparació amb l’empresa
contractista.
S’evita coordinacions d’activitats empresarials per realitzar aquesta
feina.
Es controlen millor els costos en cas d’aparèixer una dificultat no
prevista en la instal·lació del cablatge.
El valor afegit de l’empresa contractista no és realitzar la instal·lació
del cablatge i per tant es poden centrar en aquelles activitats que
poden aportar el seu coneixement.
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Inconvenients:


Si es produeixen problemes relacionats amb el cablatge, poden
haver-hi dificultats per resoldre-ho, ja que podria haver-hi un
encreuament de responsabilitat entre l’empresa contractista i el
servei de manteniment

Sobre els preus unitaris d’instal·lació de cablatge:
Les empreses participants han plantejat les següents maneres de valorar la
instal·lació de l’estesa de cablatge:
1.
2.
3.
4.

Valor unitari per metre incloent material i mà d’obra sense distingir el
recorregut.
Valor unitari per metre incloent material i mà d’obra amb diferents
categories de recorregut (corrugat, tub, tub exterior, etc...).
Valor unitari per metre incloent material però la mà d’obra valorada en
hores de tècnic.
Per instal·lació sense distingir el recorregut <100 m

Les empreses participants han valorat els següents avantatges i inconvenients
de les anteriors opcions de valoració:
Avantatges:
Opció 1:

Opció 2:

Opció 3:


Opció 4:


En tots els recorreguts hi ha diferència entre tipologies i per tant
amb un preu genèric és més senzill realitzar la valoració.
El cost en material i mà d’obra varia segons el tipus de recorregut
per tant distingir-ho permet fer una valoració molt més acurada.
Si sorgeix qualsevol inconvenient no planificat durant la instal·lació
del cablatge, el sobrecost quedarà correctament valorat i no l’haurà
d’assumir l’empresa contractista.
Se simplifica el màxim la gestió. Sigui quin sigui el recorregut i
tipologia l’empresa contractista sempre realitza la mateixa
facturació.
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Inconvenients:
Opció 1:


Opció 2:


Opció 3:


El fet de no distingir entre les diferents tipologies incrementa el preu
genèric, per tant l’empresa contractista no podrà ajustar-se en
l’oferta i s’obtindrà un preu menys avantatjós pel servei promotor.
Hi ha més complexitat per valorar les feines; el servei promotor i
l’empresa contractista hauran de pactar el nombre de metres de
cada tipologia abans de la instal·lació i poden haver-hi discrepàncies
en l’execució.
Amb aquesta fórmula l’empresa contractista no es troba incentivada
a economitzar les feines.

Opció 4:


El fet que el servei de manteniment també pugui realitzar la
instal·lació del cablatge podria afavorir el servei promotor i que
aquest només demanés a l’empresa contractista les feines amb més
metres d’estesa. Per ajustar el cost s’hauria de conèixer el nombre
de punts a instal·lar i el metratge mitjà, aquesta dada no es pot
proporcionar.
a. Com s’esmenta en el punt c) hi haurà un preu unitari per cada element
(subministrament i instal·lació), però també hi haurà un preu per hora de
tècnic per altres treballs auxiliars.
Les respostes rebudes per les empreses contractistes són les següents:
Avantatges:


Hi ha flexibilitat per aquelles feines que no s’han planificat al plec de
prescripcions tècniques com a preu unitari.

Inconvenients:


El fet de no tenir un preu unitari amb les feines marcades i fer-ho per
preu hora tècnic el servei promotor ha de disposar d’un control i
seguiment d’aquestes.
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En algunes respostes es fa èmfasi en el fet que el preu per hora estigui dividit
segons el perfil tècnic.
2.
Indiqueu les habilitacions, inscripcions i altres requeriments de què ha de
disposar l’empresa, així com la titulació i experiència mínima dels treballadors.
Segons les empreses participants, l’empresa contractista hauria de disposar dels
següents requeriments:











Certificacions dels fabricants dels equipaments que proposin per instal·lar
(càmeres, enregistradors i programari)
Experiència en instal·lacions de videovigilància similars a la de Diputació
de Barcelona
Certificacions de gestió ambiental ISO 140001
Certificacions de sistema de gestió de la qualitat norma ISO 9001
Habilitació del Departament d’interior/Ministeri d’interior d’empresa
instal·ladora de seguretat.
ICT: registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya, en els
punts d’habilitacions:
o a) Infraestructures de telecomunicacions en edificis o conjunt
d'edificacions
o b) Instal·lacions de sistemes de telecomunicacions
o c) instal·lacions de sistemes audiovisuals
o d) Instal·lacions de centres emissors de ràdio-comunicacions
o e) instal·lacions en vehicles mòbils
o f) Infraestructures de nova generació en edificis
RASIC: inscrita com empresa instal·ladora d’electricitat.
RELI: registre electrònic d’empreses licitadores.
Certificació en matèria de riscos laborals.

Segons les respostes de les empreses participants, l’equip tècnic de l’empresa
contractista hauria de disposar de la següent formació:


Enginyer de telecomunicació amb experiència en sistemes de seguretat
que tindrà associades les següents funcions:
o Interlocutor amb el servei promotor durant la vigència del contracte
o Assessorament i elecció del disseny del sistema de videovigilància.
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Tècnics amb la següent formació:
o Cicle formatiu de grau superior o equivalent en la branca
d’electrònica o electricitat.
o Prevenció de riscos laborals en el seu àmbit professional.
o Prevenció de riscos laborals en treballs en alçada i espais confinats.
o Operador en aparells i plataformes elevadores
o Treballs en torres de telecomunicacions, cobertes i teulades.
o Certificació del fabricant de la solució proposada tant programari
dels enregistradors com de les càmeres.
Experiència mínima de 5 anys amb els següents coneixements:
o Electrònica en general
o Videovigilància
o Xarxes de telecomunicacions i informàtica
o Màquines elevadores
Tècnic de seguretat i salut laboral que tindrà associades les funcions de
coordinador en matèria de seguretat i salut establertes en el R.D.
1627/1997.

3.
Indiqueu desglossats els costos directes, indirectes i el benefici industrial
de la instal·lació dels elements materials del contracte següents: càmera
interior/exterior/sostre fals; elevador; videoenregistrador; monitor; visualitzador;
bàcul; armari; fusió F.O.MM i reflexometria (1); i [1m] UTP cat.6 + canalització.
Teniu en compte que els treballs es poden fer en qualsevol municipi de la
província de Barcelona.
Tots els preus s’han obtingut realitzant una mitjana amb els percentatges i els imports
aportats per les empreses participants. Cada empresa participant ha aportat els preus
del seu àmbit de treball.
Concepte (instal·lació)
Càmera interior
Càmera sostre fals
Càmera exterior
Videoenregistrador
Monitor
Visualitzador
Bàcul
Fusió F.O MM + Reflex
1m UTP cat6. + canal.

Preu [€] Cost directe Cost indirecte
Benefici industrial
80,09 €
74,40%
13,93%
11,67%
89,93 €
74,40%
13,93%
11,67%
153,28 €
77,99%
10,35%
11,67%
122,50 €
78,73%
9,93%
11,33%
71,81 €
76,07%
12,60%
11,33%
63,68 €
74,40%
14,27%
11,33%
268,40 €
72,73%
15,93%
11,33%
35,66 €
71,07%
16,60%
11,33%
24,18 €
71,07%
16,60%
12,33%
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Preus elevador:
Concepte (elevador)
Cistella 12m cost fix
Cistella 12m cost dia
Tisora 8m cost fix
Tisora 8m cost dia

Preu [€]
352,6 €
260,7 €
273,0 €
172,5 €

En les entrevistes s’ha comentat que la diferència entre elevadors és molt poca i per
tant és més adient disposar d’un únic preu d’elevador per les dues tipologies.
Concepte (elevador)
Elevador cost fix
Elevador cost dia

Preu [€]
312,8 €
216,6 €

A l’entrevista s’ha comentat que l’estesa de cablatge s’hauria de valorar distingint les
diferents superfícies, així doncs els preus de material més mà d’obra són els següents:
Concepte (sub.+inst.)
Exterior amb tub metàl·lic
Interior vist amb tub de plàstic
Sostre fals per corrugat
Sostre fals per safata
Per tub soterrat

Preu [€/m]
7,79 €
5,46 €
4,53 €
3,11 €
4,66 €

4.
Indiqueu el preu per hora de tècnic i desglosseu els costos directes,
indirectes i el benefici industrial que conformen aquest preu. Cal concretar el
conveni col·lectiu d’aplicació. Teniu en compte que els treballs es poden fer en
qualsevol municipi de la província de Barcelona.
Concepte
Preu hora tècnic

Preu [€]
Cost directe Cost indirecte
Benefici industrial
63.30 €
78,39%
7,01%
14,60%

Els convenis col·lectius que les empreses participants apliquen son els següents:



Conveni col·lectiu propi de l’empresa en l’àmbit nacional.
Conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica.

5.
La valoració es realitzarà principalment per preu unitari. En el cas de les
actuacions d’un o pocs dispositius (1 o 2), s’hauria d’incloure un preu fix per
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valorar els costos de l’actuació amb pocs elements? Quins són els costos
d’instal·lar un únic dispositiu o com s’hauria de valorar?
Segons les respostes rebudes s’hauria d’incrementar el preu d’instal·lació d’un sol
element, l’increment proposat de mitja és el següent:
Concepte
Càmera interior

Preu [€] % respecte d’un element
343 €
428,27%

En aquesta resposta no s’han indicat els costos directes i indirectes.
Característiques dels elements
6.

Atesa l’experiència de l’empresa, indiqueu de quines característiques i
funcions han de disposar els elements següents i el seu preu de mercat. Cal
prioritzar la fiabilitat i la relació qualitat/preu i cal fonamentar la resposta.


Càmeres
Tenint en compte l’entorn corporatiu en què s’instal·laran les càmeres i l’estat
del mercat, indiqueu el preu i les característiques i funcions de les càmeres en
els casos següents:
Descripció



Preu del
subministrament (IVA
exclòs)

Càmeres per cobrir vestíbuls d’edificis, amb
un o diversos accessos exteriors.
Càmeres per cobrir sortides d’ascensor,
portes d’emergència, accessos a plantes, etc.
Càmeres fixes exteriors a façana per
controlar perímetre
Càmeres mòbils interiors

1.541,78 €

Càmeres mòbils exteriors

2.214,89 €

629,33 €
621,22 €
760,78 €

Visualitzadors / monitors

Les característiques proposades hauran de ser les necessàries per poder visualitzar
les càmeres i aniran relacionades amb els videoenregistradors proposats.
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Preu del
subministrament (IVA
exclòs)
724 €

Descripció
Monitor 27”
Visualitzador càmeres (PC o dispositiu
dedicat)


1.883 €

Videoenregistradors

En la taula següent apareix l’estimació del nombre de càmeres a instal·lar en els
diferents edificis i recintes. Indiqueu quin videoenregistrador proposeu per a cada
edifici, quin cost té per càmera (incloent-hi maquinari, programari i llicències) i quines
característiques diferencials ofereix (analítica, detecció facial, recerca per l’aparença,
optimització del flux de dades, switch, redundància, RAID etc..). Per realitzar els
càlculs s’ha de tenir en compte una resolució de FHD (1920x1080) i 15fps amb una
compressió conservant els detalls pel 90% de les càmeres i el 10% amb una resolució
de 3M (2048x1536). Per a edificis amb menys de 22 càmeres el videoenregistrador
haurà d’incloure el switch.

Nombre de
càmeres
Edifici 1
Edifici 2
Edifici 3
Edifici 4
Edifici 5
Edifici 6
Edifici 7
Edifici 8
Recinte 1
Recinte 2
Recinte 3
Recinte 4
Total:

59
3
4
22
13
40
16
39
80
39
45
20

Emmagatzematge
[TB]
41
4
4
13
9
27
10
27
54
27
33
13

Preu del
Preu del
videoenregistrador
videoenregistrador*
x càmera*
17.895,50 €
303,31 €
2.131,30 €
710,43 €
2.149,30 €
537,33 €
6.131,30 €
278,70 €
4.602,90 €
354,07 €
12.556,60 €
313,92 €
4.938,00 €
308,63 €
12.553,70 €
321,89 €
22.251,71 €
278,15 €
13.197,82 €
338,41 €
14.721,80 €
327,15 €
5.709,91 €
285,50 €

380
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Preu mitjà del videoenregistrador
per càmera
Capacitat mitjana per càmera

312,74 €
0,7 TB

*Comptant les llicències necessàries en cas que fossin necessàries.

Indiqueu les característiques diferencials de què disposa el programari
relacionat amb el videoenregistrador i els avantatges i inconvenients que
hi ha en el cas que el programari/videoenregistrador requereixi càmeres
de la mateixa marca per obtenir millors funcionalitats (analítica,
compressió, etc..).
Sobre les característiques i funcions dels elements es detallarà en el punt 3, ja
que aquestes característiques es van comentar en les entrevistes i per tant es
va ampliar.


Equips i elements de xarxa
Descripció
Rack 19” mural per switch+gravador
Rack 19” 22U
Rack 19” 42U
Switch PoE 2 4
Switch PoE 8
Switch PoE 22
Safata fibra òptica
Patch pannel 12
Patch pannel 24
SFP coure 1GB
SFP fibra 1GB LC multimode 2km
Cable de fibra connector LC a ST
Convertidor de medis de coaxial a UTP
amb PoE receptor/emissor.
Extensor de PoE
1m UTP cat 6. + canalitzacions + petit
material (interior corrugat/canaleta i
exterior metàl·lic)

Preu del
subministrament
(IVA exclòs)
278,43 €
758,15 €
1.053,80 €
158,25 €
254,00 €
513,97 €
104,05 €
70,13 €
80 €
418,53 €
418,53 €
22,50 €
220,85 €
161,40 €
10,50 €
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Característiques de la instal·lació
7.
Indiqueu les característiques i funcions que han de tenir els armaris
integrats per les càmeres exteriors (equipament, tipologia d’equips, etc.) Així
mateix, assenyaleu si hi ha armaris prefabricats i si feu alguna observació
sobre el disseny de l’armari següent. Indiqueu les característiques que hauria
de complir cada element i el preu unitari de cada element.

A continuació es detallen les característiques i funcions que ha de tenir l’armari segons
les respostes rebudes per les empreses participants:










Alimentació ininterrompuda
Termòstat amb calefactor
Font d’alimentació 48 V tipus industrial amb rang ampliat de temperatura
Proteccions contra sobretensions a la xarxa ethernet
Proteccions elèctriques (ICP i IGP)
IGP amb rearmament automàtic
Caixetí fibra
Caixa metàl·lic amb clau (menys a zones a prop del mar)
Caixa de polièster reforçada amb fibra de vidre.
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Sensor d’obertura de caixa connectada a la càmera mitjançant els I/O
incorporats a la càmera
Sensor de parada de ventiladors connectat a la càmera mitjançant els I/O
incorporats a la càmera
Proteccions: IP66 i IK10
L’armari ha d’estar compost per elements estàndard que sigui fàcilment
reemplaçables.
L’armari ha de disposar de doble ventilació, un ventilador a l’extrem esquerre
inferior i l’altre a l’extrem dret superior o viceversa. Un dels ventiladors ha
d’impulsar l’aire i l’altre l’ha d’extreure.
Els orificis han de disposar d’orelles per evitar que entri l’aigua
La caixa ha de ser d’un color clar i no fosc.
Els caixetins de fibra han de disposar de peces plàstiques per enrotllar la fibra
sobrant de la fusió
Bombí amb clau i que aquesta sigui la mateixa per tots els armaris, en cap cas
una clau estàndard.
Connexió entre la caixa i el bàcul amb tub metàl·lic.

8.
Indiqueu en quins casos és adient tècnica i econòmicament mantenir el
cablatge coaxial i utilitzar un convertidor de mitjans amb PoE. Segons
l’experiència de l’empresa, assenyaleu els avantatges i inconvenients que
suposa.
En la majoria de respostes es coincideix que per distàncies menors de 100 m és adient
fer la substitució del cablatge coaxial per UTP cat. 6 i només posar convertidors de
medis en el cas que les distàncies siguin superiors a 100 m o la dificultat del pas de
cable sigui molt difícil.
El fet d’instal·lar un element extra genera més probabilitat de fallada.
9.
A l’hora de realitzar l’estesa de cablatge, assenyaleu la terminació de
l’UTP més adequada en el punt final de la càmera:
1. Cable de xarxa connectat directament a la càmera
2. Cable de xarxa connectat a una roseta de superfície (paret o forjat) i d’aquesta a la
càmera.
3. Cable de xarxa connectat a un connector RJ-45 femella i d’aquesta la càmera
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Segons les respostes de les empreses participants:
Avantatges:


Opció 1:
o No hi ha accés a la connexió entre el connector i la càmera, ja que la
connexió es fa a dins de la carcassa de la càmera
o No hi ha cap element entremig que pugui generar avaries
o La connexió queda estanca dins de la càmera i està protegida
d’elements externs



Opció 2:
o Aquesta configuració permet certificar el cablatge una vegada s’ha
finalitzat l’estesa
o Aquesta configuració permet la coordenada instal·lada amb el patch
pannel
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o
o



Aquesta configuració és l’adequada en qualsevol estesa de cablatge de
xarxa
Quan es realitza manteniment permet descartar ràpidament si l’errada
és del cablatge o de la càmera

Opció 3:
o Mateixes avantatges que l’opció 2
o No cal que estigui fixada a la paret
o Més econòmica que l’opció 2 amb les mateixes funcions

Inconvenients:


Opció 1:
o No és la forma d’instal·lar el cablatge estructurat
o No es pot certificar adequadament
o En cas de fallada s’ha de desmuntar la càmera per comprovar si l’origen
és el cablatge
o Dificultat per etiquetar



Opció 2:
o Altres empreses mantenidores d’altres sistemes poden malmetre la
roseta
o Aquesta configuració conté un element extra que pot causar errades
o Dificultat per ubicar-ho quan no hi ha sostre fals
o Aquesta configuració requereix afegir un cable de xarxa extra amb la
font d’errors que pot suposar
o Més costós en mà d’obra i material que l’opció 1



Opció 3:
o Mateixos inconvenients que l’opció 2
o No és la forma correcta d’instal·lar coordenades de xarxa

10. Per a les càmeres exteriors fixes que hagin de controlar perímetre
d’edificis, indiqueu quina seria l’opció més adient i per què. Si hi ha altres
disposicions o tipologia de càmeres, es poden adjuntar fulls de dades.
1. Càmera tipus domo exterior fixada a la paret
2. Càmera tipus bullet exterior fixada a la paret
3. Càmera tipus domo exterior amb suport
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4. Càmera multiòptica

Les empreses participants han respost majoritàriament que l’opció més idònia
és la 2, pels següents motius:




La càmera tipus bullet no l’afecta tant els efectes del sol.
El vidre de l’òptica queda més protegit del sol, pluja i brutícia
Permet més angle de visió, ja que l’òptica sobresurt més de la paret,
permet tancar l’angle.

Les càmeres domos només sons útils en aquells llocs accessibles, ja que el
seu disseny permet que no sigui vandalitzada.
11.
Per a les càmeres exteriors fixes instal·lades en un bàcul, indiqueu quina
seria l’opció més adient i per què:
1. Càmera tipus domo fixada a un suport
2. Càmera tipus bullet exterior fixada al bàcul
3. Càmera tipus domo exterior fixada al bàcul
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Les empreses participants han respost majoritàriament que l’opció més idònia
és la 2, pels mateixos motius que l’opció anterior.
3. Altres assumptes tractats

A continuació es mostraran els altres assumptes tractats en les entrevistes que
no figuraven en el qüestionari:


Tipologies de càmeres a incloure en el contracte

La pregunta plantejada a les empreses participants és: quines tipologies de càmera es
requereixen, tenint en compte els diferents edificis i recintes de la Diputació de
Barcelona? En la resposta s’ha de mantenir el compromís entre incloure totes les
necessitats i minimitzar la diversitat.
Les tipologies plantejades per les empreses participants han estat les següents:


Càmera interior tipus domo superfície

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 21bf141fa3889de28a7c Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 18

Àrea de Presidència
Gabinet de Prevenció i Seguretat

Adient per les zones d’interior que no hi hagi sostre fals, tant sigui
per paret com per sostre.
 La majoria d’empreses han comentat que ha de ser varifocal amb
LED infraroig i que es pugui controlar el zoom i enfocament
remotament.
 Algunes empreses fan distinció entre càmera amb analítica i càmera
sense ella, per tant s’ha de tenir en compte quin ús se’n farà per
saber si caldrà analítica.
Càmera interior superfície tipus domo format reduït
 Algunes empreses han comentat que seria adient afegir un model
reduït per aquelles zones on l’impacte visual és rellevant. Hi ha la
possibilitat d’elegir la carcassa en dos colors (blanca o negra).
Càmera interior tipus domo encastable
 D’iguals característiques que la de superfície però amb la majoria
d’electrònica inclosa a l’interior del sostre fals.
Càmera interior tipus domo encastable amb moviment (PTZ)
 La majoria d’empreses han comentat que aquesta càmera és inútil
si no hi ha un vigilant controlant-la i que s’utilitzarà en casos molt
específics.
 El zoom no cal que sigui més enllà de 10x
Càmera d’ull de peix
 Algunes empreses participants creuen que és interessant instal·larla per cobrir tots els vestíbuls o aquelles zones on hi hagi diversos
passadissos tipus biblioteca o museu.
 D’altres empreses participants creuen que el seu ús és prescindible i
que s’han d’instal·lar de manera complementària.
 En la majoria d’elles es coincideix que la resolució ha de ser, com a
mínim, de 4k (3840x2160px), ja que una menor resolució produeix
massa distorsió en els extrems de la imatge.
Càmera exterior tipus bullet
 La majoria d’empreses coincideix que és la càmera per defecte pels
exteriors.
 La majoria d’empreses han comentat que ha de ser varifocal, amb
infraroig i que es pugui controlar el zoom i enfocament remotament.
 S’ha de tenir en compte que hi ha dues òptiques, abast curt i llarg.
El preu és equivalent en ambdues òptiques.
 Alguna empresa ha comentat que aquest tipus de càmera també es
pot instal·lar en interior, ja que en certes situacions ofereix millor
qualitat d’imatge.
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Càmera exterior tipus bullet amb moviment (PTZ)
 Alguna empresa participant ha proposat un model bullet amb
moviment.
Càmera exterior superfície tipus domo
 La majoria d’empreses contractistes no recomanen aquesta opció
pels motius exposats en el punt 13.
Càmera exterior tipus domo amb moviment (PTZ)
 La majoria d’empreses coincideixen que aquesta tipologia de
càmeres només s’hauria d’utilitzar en casos que hi hagi un vigilant
que pugui controlar-la, en la resta de casos hauria de ser una
càmera tipus bullet o multiòptica.
 En cas d’elegir aquesta opció hauria de tenir un zoom igual o
superior a 20x.
 Alguna empresa fa l’apunt que hi ha càmeres exteriors amb
característiques importants com per exemple: disposar d’un
recobriment a la bombolla que evita la brutícia i l’aigua, per tant
permet un menor manteniment.
Càmera exterior multiòptica
 La majoria d’empreses participants considera que aquesta càmera
és adient si ha de cobrir diferents passadissos en cantonades o
perímetres, ja que permet un estalvi en maquinari i en estesa de
cablatge.
 Alguna empresa comenta que aquesta càmera és adient només en
llocs on es requereix disposar de molta zona de cobertura, per tant
per norma general no cal instal·lar-la.
 Algunes empreses comenten que aquesta càmera disposa de
diferents tipus d’òptiques, tan fixes com varifocals, amb diferent
tipus de resolucions i que s’ha d’avaluar en cada cas la seva
configuració, ja que el preu varia segons l’òptica elegida.
Càmera exterior multiòptica amb càmera domo amb moviment inclòs
 Alguna empresa ha comentat que hi ha models de càmeres que
disposen d’una càmera multiòptica amb una domo amb moviment
inclòs i per tant, permet enregistrar constantment el perímetre i
focalitzar i fer el seguiment amb la domo perquè el vigilant faci les
comprovacions adients.

Resolució, qualitat d’imatge, compressió i emmagatzematge

Les preguntes realitzades a les empreses participants són les següents:
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o

Quina resolució haurien de tenir les càmeres?
La majoria d’empreses participants consideren que la resolució òptima per les
càmeres és de FHD (1080x920px), pel fet que és la que ofereix resolució
suficient per a les àrees que s’han de cobrir en els usos més comuns de la
Diputació de Barcelona i amb la qual els sensors fotogràfics disposen més
qualitat d’imatge i sensibilitat a la llum. L’única càmera que disposarà de més
resolució és la d’ull de peix degut a les característiques de la seva lent.
Alguna empresa ha proposat disposar d’una opció amb més resolució per càmeres
exteriors o vestíbuls. Aquesta opció es proposa no incloure-la per tal de simplificar
el nombre de tipologies.

o

Quines característiques han de tenir les càmeres per oferir una millor qualitat
d’imatge?
Les empreses participants consideren que les següents característiques
haurien de tenir-se en compte:








o

WDR (Rang dinàmic ampliat): Hi ha diferents tipus de WDR, s’hauria
de garantir que aquest sigui com a mínim de 120 db. Algunes
empreses participants comenten que la triple/quàdruple exposició
permet obtenir imatges amb millor contrast sense aurèoles ni
artefactes en haver-hi moviment.
Velocitat de captura: alguna empresa ha comentat que és important
disposar d’una velocitat de captura elevada per tal de poder agafar
imatges nítides d’objectes en moviment.
Visió nocturna en color: algunes empreses comenten que hi ha
sensors que són capaços de treballar en color en condicions de molt
poca llum, és interessant per evitar utilitzar els focus infrarojos i
obtenir millor qualitat d’imatge.
Enviament d’histograma: algunes empreses utilitzen algoritmes
propis per enviar més informació de l’escena per tal de captar més
detalls en situació de contrallum.

Quin format de compressió hauria de treballar la càmera?
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Els formats de compressió dels productes presentats per les empreses són els
següents:


H.264: Estàndard de compressió de vídeo. Els paràmetres de
compressió són fixos en totes les escenes i situacions d’imatge.



H.264 millorat: Es treballa amb l’estàndard H.264 però els paràmetres
de compressió es varien dinàmicament tenint en compte l’escena.
S’analitza l’escena, moviment, il·luminació i varia paràmetres com el
GOP (Grup d’imatges) FPS (Fotogrames per segon) i el ROI (Regió
d’interès) per tal d’obtenir millor compressió mantenint la qualitat
d’imatge en les zones d’interès forense.



H.265: Evolució de l’estàndard H.264. En configuracions d’escena i
paràmetres de compressió iguals es redueix l’amplada de banda
significativament o l’espai necessari per enregistrar respecte a l’H.264.



H.265 millorat: S’aplica la mateixa lògica que el H.264 millorat però amb
l’estàndard H.265.



Format propietari: Hi ha fabricants que apliquen algoritmes propietaris
que milloren la compressió respecte als formats estàndards i redueixen
l’amplada de banda.

Algunes empreses han comentat que l’estàndard H.264 està obsolet i el servei
promotor hauria d’exigir que les càmeres/enregistradors/visualitzadors disposin
de la comptabilitat amb H.265.
Una empresa ha comentat que el H.265 està optimitzat per transmissions amb
molta llum i que en condicions nocturnes o amb poca llum el consum d’amplada
de banda és molt més elevat.
Una empresa ha comentat que el H.264 millorat és equivalent al H.265 i que la
descompressió del vídeo del H.265 requereix més processador que el H.264.
o

S’ha d’establir el nombre de terabytes de l’enregistrador o ho ha d’oferir
l’empresa?
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La majoria d’empreses participants han coincidit que el servei promotor ha de marcar
la qualitat i resolució que desitja, els dies d’enregistrament i el tipus de redundància i
l’empresa contractista ha de proveir el nombre de terabytes necessari.


Topologia d’enregistrament i redundància

Les preguntes realitzades a les empreses participants són les següents:
o

Un videoenregistrador per edifici és millor que un enregistrament centralitzat?
(S’assumeix que l’amplada de banda és suficient entre els diversos edificis)
La majoria d’empreses han coincidit que la millor topologia és una gravació
centralitzada pels següents motius:






Eficiència en el cost de l’equipament i facilitat de manteniment.
L’equipament es troba en un entorn segur d’accés i de condicions
climàtiques.
Les imatges enregistrades queden fora de la localització de perill.
Tendència aplicada a grans corporacions/institucions.
Es poden aplicar redundàncies.

Totes les empreses participants que aposten per la gravació centralitzada han
coincidit que l’amplada de banda ha de ser suficient i amb poca latència si no
aquesta proposta no és viable i l’amplada de banda és l’impediment més gran
per aplicar-la.
Alguna empresa ha comentat que l’enregistrament d’imatges en els centres
crítics ha de ser local per garantir-les.
o

Quina és la millor forma de redundància per garantir la integritat de les imatges
enregistrades i la disponibilitat d’aquestes?
Les empreses participants han comentat:


Que l’enregistrament s’ha de realitzar en dues localitzacions i que el
servidor de cada localització hauria d’assumir l’enregistrament de
l’altre en cas de fallada (de manera total o parcial).
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Que hi ha càmeres i programaris que permeten l’enregistrament a
una targeta de memòria dins de la càmera quan no hi ha connexió
amb el videoenregistrador.
Que no totes les càmeres s’haurien de redundar, ja que s’augmenta
el cost de l’equipament i hi ha empreses que apliquen un cost a
disposar d’una càmera redundada.
Els videoenregistradors han de tenir els discs durs i fonts
d’alimentació redundats per poder-los extreure “en calent” sense
afectar el funcionament de l’equip.

Subcontractació

Les preguntes realitzades a les empreses participants són les següents:
o

Totes les feines es realitzaran amb recursos propis? Hi ha alguna feina que s’ha de
subcontractar?
La majoria de les empreses participants han comentat que si la instal·lació de
càmeres és progressiva, es pot realitzar amb tècnics contractats per la mateixa
empresa.
Alguna empresa ha comentat que la fusió de fibra òptica pot ser subcontractada i
les feines d’instal·lació de videoenregistrador basats en servidors PC i la seva
configuració també pot ser subcontractat.



Gestió de l’estoc

Les preguntes realitzades a les empreses participants són les següents:
o

Quins temps de resposta hi ha en el subministrament dels components? Es pot
exigir una entrega immediata?
Algunes empreses participants han comentat que hi ha diversos magatzems
mundials amb diferents temps de resposta en l’entrega de l’estoc. Normalment no
hi ha dificultat en l’entrega dels elements més habituals però per algun tipus de
càmeres es poden tardar dies a subministrar-les.
Una empresa participant ha comentat que hi ha la possibilitat de cedir espai en
magatzems de distribuïdors per guardar un estoc determinat de material i disposar
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d’un compromís immediat d’entrega, així ho fan per alguns clients. També hi ha la
possibilitat de fer el mateix en els magatzems propis de l’empresa instal·ladora.


Programari d’enregistrament (VMS) i maquinari d’enregistrament (NVR)

Les preguntes realitzades a les empreses participants són les següents:
o

Quins avantatges/inconvenients hi ha en les següents tipologies de
videoenregistrador: maquinari dedicat, servidor genèric, servidor dissenyat pel
fabricant de VMS.
Segons les respostes de les empreses participants:
Avantatges:


Maquinari dedicat:
o Aquest funciona amb un sistema operatiu dedicat i per tant no és
vulnerable a atacs als sistemes operatius més comuns.
o Hi ha una gestió dels discs durs especialitzada en videovigilància i
per tant és més eficient a l’hora d’enregistrar i els discs durs
disposen de més vida útil.
o El sistema operatiu es troba enregistrat en la memòria de la placa
base i en cas de fallada dels discs durs es pot accedir als fluxos de
les càmeres i a la configuració del sistema.
o Aquest inclouen electrònica de xarxa i per tant no es requereix un
switch a part.
o Aquest està adaptat en entorns més hostils, per tant és més tolerant
amb la temperatura i pols.



Servidor genèric
o Es pot gestionar pel servei d’informàtica amb els diversos contractes
de manteniment que tinguin establerts i els paràmetres que tinguin
establerts.
o Components amb una disponibilitat molt alta, ja que no són
específics de videovigilància i són àmpliament utilitzats per altres
sectors.
Servidor dissenyat pel fabricant de VMS:
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o

Es garanteix que els components del servidor disposen de la
configuració i rendiment adequat, ja que estan dissenyats i
optimitzats pel mateix fabricant VMS
El sistema operatiu i programari queda gestionat pel fabricant i
aquest garanteix que no hi ha incompatibilitats i les actualitzacions
són correctament aplicades.
Manteniment específic dels equips amb servei d’atenció a
incidències pel fabricant.

Inconvenients:


Maquinari dedicat:
o El manteniment d’aquest maquinari depèn del fabricant i pot haverhi problemes de subministrament o retards.
o Escala malament quan hi ha moltes càmeres. El nombre de discos
està limitat per enregistrador.
o Quan el videoenregistrador no és del nombre de càmeres més
sol·licitat (p. ex. més de 16 càmeres) el temps de subministrament
és més elevat.



Servidor genèric
o Aquest pot estar no optimitzat amb el programari i per tant
l’enregistrament es pot realitzar de manera incorrecta.
o Si el sistema operatiu pateix actualitzacions o canvis, pot entrar en
conflicte amb el VMS.
o Si no es disposa d’enregistrament centralitzat, el servidor genèric
escala molt malament en cost quan hi ha poques càmeres.
o No està optimitzat per entorns fora d’un CPD. L’afecta molt la pols,
la temperatura, etc.
o S’ha de sumar el cost de l’electrònica de xarxa per les
comunicacions amb les càmeres i la seva alimentació.



Servidor dissenyat pel fabricant de VMS
o El manteniment d’aquest maquinari depèn del fabricant i pot haverhi problemes de subministrament o retards en estoc.
o Les actualitzacions de seguretat i el manteniment dels equips no ho
gestiona el servei d’informàtica i no pot avisar de les actualitzacions
de seguretat crítiques.
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o
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o

Si no es disposa d’enregistrament centralitzat, el servidor genèric
escala molt malament en cost quan hi ha poques càmeres.
No està optimitzat per entorns fora d’un CPD. L’afecta molt la pols,
la temperatura, etc.
S’ha de sumar el cost de l’electrònica de xarxa per les
comunicacions amb les càmeres i la seva alimentació.

Quines característiques hauria de disposar el programari. Tipus de cerca,
compatibilitat amb les càmeres, analítica, altres millores, etc.
Les respostes de les empreses participants:















Hi ha programaris amb analítiques avançades que permeten una cerca
d’imatges per aparença. D’aquesta manera es facilita molt la cerca a l’hora
de revisar imatges.
Hi ha programaris amb analítica de moviment inusual, la càmera analitza
les imatges durant un període per tal d’enregistrar el patró d’aquestes i
avisa al centre de control si es produeix un moviment no esperat.
El programari ha de poder acceptar el màxim nombre de fabricants de
càmeres i fer-les compatibles.
Les llicències han d’incloure les actualitzacions del programari i no han de
requerir un pagament recurrent.
El programari hauria d’acceptar l’analítica de totes les càmeres
independentment del model d’aquestes. Les cerques s’han de poder fer
tenint en comptes aquestes.
Es recomana que l’empresa fabricant de càmeres i de programari no sigui
la mateixa per evitar ser captiu de solucions tancades.
El programari hauria d’aplicar configuracions massives.
El programari hauria d’estar sempre en línia amb l’estàndard ONVIF i
utilitzar protocols oberts.
El programari hauria de poder detectar errades en els videoenregistradors i
trametre aquesta informació.
Alguns programaris ofereixen millor compressió si la càmera instal·lada és
de la mateixa marca.
Segons el que s’ha pogut observar en les respostes i entrevistes amb les
empreses participants hi ha dos tipus d’aproximacions en les analítiques
d’imatges:
o Analítica propietària: si la càmera i el programari és del mateix
fabricant es produeix una analítica compartida entre càmera i
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programari. Només funciona si tot és del mateix fabricant. Permet
realitzar analítiques avançades com: reconeixement facial, recerca
per aparença, moviments inusuals, etc.
Analítica oberta: independentment de la càmera instal·lada el
programari recull les analítiques ofertes per les càmeres i aquestes
s’integren als enregistraments.

Alguns programaris ofereixen una gestió intel·ligent dels fluxos permetent
gestionar la visualització de càmeres/vídeos amb grans resolucions.
Alguns programaris permeten fer una classificació dels vídeos segons els
objectes que apareixen.
Alguns programaris permet integrar-se dins del directori actiu de Windows
permetent utilitzar els mateixos usuaris corporatius.
Segons el que s’ha pogut observar en les respostes i entrevistes amb les
empreses participants hi ha dos tipus de programaris:
o Els que serveixen per enregistrar les imatges en un servidor genèric
o propietari.
o Els que serveixen per gestionar els enregistraments i la
configuració dels videenregistradors dedicats.

Ciberseguretat

Les preguntes realitzades a les empreses participants són les següents:
o

Quines mesures disposen els equips per millorar la seguretat informàtica
d’aquests? Què és el que s’ha d’exigir?
Les empreses participants han comentat:






Que alguns fabricants disposen d’eines per gestionar l’actualització
del firmware de totes les càmeres i per tant tenir-les sempre en
l’última versió.
Que alguns fabricants disposen d’eines per gestionar certificats
digitals de les càmeres perquè aquestes siguin reconegudes per
l’electrònica de la xarxa.
Que les càmeres disposin de certificat i s’identifiquin amb l’equip de
xarxa mitjançant el protocol 802.1x.
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Que en l’accés web del videoenregistrador es realitzi mitjançant el
protocol HTTPs
Que el fabricant disposi de firmware amb suport de llarga durada
(LTS) que inclogui pedaços de seguretat al llarg de la vida útil de la
càmera.
Que el VMS es pugui integrar en LDAP.
Que hi ha eines de seguretat informàtica que permeten aplicar
pedaços virtuals sense haver de modificar el sistema operatiu dels
equips i per tant disposar de protecció immediata sense reiniciar el
servidor.
Que alguns fabricants xifren les comunicacions entre la càmera i el
videoenregistrador si ambdós són del mateix fabricant.
Que en alguns fabricants s’han descobert portes del darrera que
permeten l’accés no autoritzat a les càmeres i que algunes marques
estan vetades per alguns governs a les seves instal·lacions.
Que alguns fabricants evolucionen el firmware i altres en producte i
per tant alguns fabricants no actualitzen els seus models antics, per
tant el firmware no queda actualitzat.
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