PLEC DE PRESCRIPCIONS/ ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA
1. PROTECCCIÓ DE DADES
L’empresa adjudicatària haurà de garantir i acreditar que el sistema proposat acompleix
els requisits de seguretat i protecció de les dades segons el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu de 27 de abril de 2016, relatiu a Protecció de Dades.
A tal efecte, l’empresa adjudicatària acreditarà que el sistema, incloent software i eines
de comunicació proposades, és apte per a un ús de seguretat pública.
També serà imprescindible aportar la següent informació:
o
o
o
o
o

Nom de la plataforma i dades del fabricant
Nivell de seguretat de les dades emmagatzemades
En el seu cas, proveïdor del servei cloud, on s'allotja la plataforma, indicant la
ubicació dels servidors.
Tipus i sistema d’encriptació de les comunicacions
Autentificació dels usuaris

2. CARACTERÍSTIQUES, RECURSOS, EXPERIÈNCIA I HABILITACIÓ DE LES
EMPRESES LICITADORES:
L’empresa licitadora haurà de garantir l’adscripció al projecte els recursos humans
necessaris amb la formació acadèmica mínima següent:
o
o

o

Un Director/a del projecte amb estudis universitaris d’enginyeria de
telecomunicacions, industrial o equivalent, amb experiència d’un any en la
direcció i gestió de projectes relacionats amb la matèria en qüestió.
Un tècnic de camp amb titulació de formació professional en àrees tècnic‐
administratives i coneixements específics, acreditables, relatius a tecnologies
de sistemes de videovigilància i xarxes de comunicacions inalàmbriques, amb
experiència mínima d’un any en la implementació de projectes de
videovigilància tals com el que contempla l’objecte del present contracte.
Personal formador amb ple coneixement del sistema per garantir el traspàs de
la formació necessària als membres del cos de la Policia Local de Lliçà
d’Amunt que es determinin.

Els requisits esmentats s’acreditaran de la següent manera:
o
o
o

Estudis requerits: per mitjà dels corresponents títols oficials (original/fotocòpia
compulsada).
Experiència: per mitjà de certificat d’empresa on es faci constar que la
persona resta en possessió com a mínim del termini requerit en la matèria
concreta.
Personal formador: Certificat d’empresa on es faci constar de manera singular
que la persona té els coneixements per a poder impartir la formació
corresponent.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA DE
LA ZONA DE CUSTÒDIA
3.1. Solució:

Caldrà fer constar de manera específica el sistema/material/eina (plataforma, software,
càmeres, etc.) amb les corresponents especificacions tècniques que proposa com a
solució. Tots els elements necessaris: càmeres, òptiques, maquinari, programaris han
d’ésser d'última generació i adequats per a la consecució dels objectius marcats i
integrables al sistema d.
El sistema ha d'estar sota l'empara de la normativa legal vigent establerta en la matèria.
Igualment, la solució plantejada per cada empresa licitant ha de permetre els següents
aspectes:
o
o
o
o
o

o
o

L’enregistrament de la zona de custòdia, conformada per dues cel·les, de
manera plenament efectiva.
Comunicar i traspassar les dades/ imatges mitjançant xarxes de telefonia mòbil,
Wimax, Fibra Òptica o ràdio enllaços, a la infraestructura informàtica actual,
segons determini el consistori en el moment de la instal·lació.
Permetre el monitoratge des de la prefectura de policia i/o des de dispositius
mòbils designats per l’administrador del sistema.
Emmagatzemar a temps real totes les dades i imatges.
Enviar la informació corresponent a vídeo i l’anàlisi pròpiament de les
matrícules efectuat, en el cas de pèrdua de les comunicacions per qualsevol
causa, de manera immediata en el moment en que es recuperi l’efectivitat de la
xarxa de comunicacions.
Configurar tots els paràmetres d’acord a les necessitats de gestió del cos de la
policia local de Lliçà d’Amunt
Permetre l’ampliació dels punts d’enregistrament sense límits.

3.2. Càmeres:
Les càmeres que s’instal·lin han De tenir les següents característiques:
o Han de ser del tipus IP
o Alta resolució, mínim 2 mega píxels o superior
o Ampli Rang Dinàmic que permeti la captura de detalls en àrees fosques i
il·luminades a la mateixa vegada.
o Amb tecnologia de reducció d’espai d’emmagatzematge (sense pèrdua de
qualitat d’imatge i vídeo, d’informació i de velocitat en la transmissió).
o Antivandàliques
o Han de permetre la visualització en temps real.
o Han de tenir la capacitat d’enviar les imatges captades de manera
ininterrompuda.
o Han de tenir la capacitat d’emmagatzemar les imatges en el cas d’interrupció
de la xarxa de comunicacions.
3.3. Software
Ha de permetre l’anàlisi de vídeo de manera instantània.
4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA AMB
LECTURA DE PLAQUES DE MATRÍCULA
4.1. Solució:
Cada oferta haurà de fer constar de manera específica el sistema/material/eina
(plataforma, software, càmeres, etc.) amb les corresponents especificacions tècniques

que proposa com a solució. Tots els elements necessaris: càmeres, òptiques, maquinari,
programaris de detecció i gestió de matrícules, gestió i analítica de vídeo, etc. han
d’ésser d'última generació i adequats per a la consecució dels objectius marcats.
El sistema ha d'estar sota l'empara de la normativa legal vigent establerta en la matèria.
La plataforma emprada per a desenvolupar el projecte ha de permetre la integració dels
equips que actualment disposa el cos de la Policia Local (anàlisi de les captures per
mitjà de plataforma ALPR Helix 7 que és la que actualment ja disposa l’ajuntament) i ha
de permetre l’ampliació del sistema sense límits.
Així mateix, la solució plantejada per cada empresa licitant ha de permetre els següents
aspectes:
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

El control dels vehicles en el punt establert amb la màxima eficàcia. A tal
efecte, cada oferta haurà de valorar i contemplar el nombre de dispositius
necessaris que caldrà instal·lar als diferents punts en funció de l’orografia o de
qualsevol altre aspecte que pugui incidir en la capacitat de detectar i llegir les
plaques de tots els vehicles que puguin circular pels emplaçaments
determinats.
L’enregistrament dels vehicles i l’anàlisi de les plaques de matrícula a altes
velocitats (com a mínim 200km/h) i d’acord a la configuració del terreny
corresponent a l’emplaçament establert.
Comunicar i traspassar les dades/ imatges mitjançant xarxes de telefonia mòbil,
Wimax, Fibra Òptica o ràdio enllaços, a la infraestructura informàtica actual,
segons determini el consistori en el moment de la instal·lació.
Permetre el monitoratge des de la prefectura de policia i/o des de dispositius
mòbils designats per l’administrador del sistema.
Emmagatzemar a temps real totes les matrícules llegides.
Enviar la informació corresponent a vídeo i l’anàlisi pròpiament de les
matrícules efectuat, en el cas de pèrdua de les comunicacions per qualsevol
causa, de manera immediata en el moment en que es recuperi l’efectivitat de la
xarxa de comunicacions.
Efectuar la lectura de les matrícules també en horari nocturn i amb condicions
de dèficit de llum natural o artificial.
La lectura de les plaques dels vehicles en un mínim de 2 vials de manera
simultània i amb detecció del sentit de circulació.
Configurar tots els paràmetres d’acord a les necessitats de gestió del cos de la
policia local de Lliçà d’Amunt
Establir i introduir diferents tipus de llistes
Gestionar llistes de manera il·limitada.
La lectura i reconeixement de matrícules de tots els països europeus amb
possibilitat d’ampliació.
Afegir i assumir l’ampliació de punts de control sense límits.

4.2. Càmeres:
Les càmeres que s’instal·lin han d’efectuar pròpiament la lectura de les plaques i l’anàlisi
per detectar-ne les que estiguin introduïdes al sistema com a vehicles d’interès policial.
o Han de tenir les següents característiques tècniques:
 Han de ser del tipus IP
 Alta resolució, mínim 2 mega píxels o superior
 Ampli Rang Dinàmic que permeti la captura de detalls en àrees fosques
i il·luminades a la mateixa vegada.
 Ampli Rang de temperatura de treball: com a mínim entre -40º i 55º




o
o
o
o

Resistents a condicions meteorològiques/climàtiques adverses
Amb tecnologia de reducció d’espai d’emmagatzematge (sense pèrdua
de qualitat d’imatge i vídeo, d’informació i de velocitat en la transmissió).
 Còdec de compressió de vídeo H.265
 Antivandàliques
Han de permetre la visualització en temps real.
Han de tenir la capacitat d’enviar les imatges captades de manera
ininterrompuda.
Han de tenir la capacitat d’emmagatzemar les imatges en el cas d’interrupció
de la xarxa de comunicacions.
Han de poder reconèixer la matrícula de qualsevol tipus de vehicle (inclosos
ciclomotors).

4.3. Software
Ha de permetre l’anàlisi de vídeo de manera instantània amb lectura de plaques de
matrícula. Igualment, el software de lectura ha de permetre la detecció de vehicles
d’interès policial per mitjà de la introducció de dades en llistes específiques.
5. Subministrament elèctric
La solució proposada per cada empresa ha de permetre el funcionament del sistema de
manera continuada, sense que es pugui interrompre a causa de talls del
subministrament elèctric.
6. Legalitzacions i Homologacions:
L’empresa a la qual s’adjudiqui el contracte s’ha d’encarregar de legalitzar i homologar
qualsevol part de la instal·lació que la normativa reguladora així estableixi a nivell tècnic,
elèctric, tal qual com el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió RD 842/2002”, etc.
Igualment, haurà de tramitar el procés de legalització del sistema de seguretat ciutadana
garantint el compliment de tota la legalitat vigent (regulació dels sistemes de
videovigilància per part de les forces i cossos de seguretat en llocs públics, Protecció de
Dades, etc.). La tramitació haurà d’incloure la sol·licitud i aprovació de la Comissió de
Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. L’adjudicatari haurà d’aportar i
instal·lar la senyalització informativa que sigui adequada i pertinent d’acord a la
normativa vigent.
7. Formació:
Com a part de l’oferta que s’efectuï, cal incloure les accions formatives amb especificació
de les hores concretes destinades a tal efecte. En qualsevol cas les accions formatives
contemplaran un mínim de 6 hores i un programa en el qual es tracti, tant els aspectes
relatius a la gestió i administració del sistema, com pròpiament la utilització. A aquest
efecte s’aportarà el manual corresponent i el material didàctic que sigui necessari per
recolzar la formació i permetre el coneixement extens de la eina.
El licitador haurà de tenir un pla de les accions de formació en el que s’indiqui:
o
o
o
o

Continguts de cadascuna d'elles.
Durada
Nombre de sessions / actuacions necessàries
Documentació lliurada

La implementació de les accions formatives es portarà a terme en una instal·lació de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt designada per la pròpia Corporació.
8. Lliurament del sistema:
L’adjudicatari haurà de realitzar el subministrament i posada en marxa del sistema
objecte del present plec de prescripcions tècniques en un termini no superior als tres
mesos des de la data de formalització del contracte.
El sistema només serà assumit per l’Ajuntament en el moment que estigui completament
instal·lat, configurat, operatiu al 100%, efectuades les legalitzacions corresponents, tant
en l’àmbit relacionat amb l’autorització de la CCVC, com tècnic elèctric i s’hagi efectuat
la formació establerta.
Una vegada l’adjudicatari tingui a punt el sistema per al lliurament, sol·licitarà visita
tècnica a l’Ajuntament que aixecarà la pertinent acta d’inspecció i comprovació de
finalització de les feines, si s’escau.
En el moment de sol·licitar l’acta d’inspecció cal que s’adjunti tota la documentació
requerida i estiguin configurats els perfils mínims següents:
o
o
o
o
o
o
o

Perfil administrador total (1): Tècnic Ajuntament
Perfil administrador total (2): Mantenidor
Perfil usuari avançat (1): Policia
Perfil usuari avançat (2): Policia
Perfil usuari (1): Policia
Perfil usuari (2): Policia
Perfil usuari (3): Policia

Des de la data d’aixecament de l’acta de fi de la instal·lació, l’Ajuntament tindrà un
període de 4 setmanes per tal de comprovar que el sistema funciona correctament i no
existeix cap disfunció que precisi ésser esmenada.
9. Memòria
Cada empresa licitant aportarà una memòria on s’especifiquin les actuacions que es
desenvoluparan amb el corresponent cronograma relatives a:
o La planificació de la instal·lació
o Legalització
o Posada en marxa
o Formació

