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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I POSADA EN MARXA D'UN SISTEMA DE
CÀMERES DE VÍDEO VIGILÀNCIA CONNECTADES EN XARXA, I INTEGRADES AMB LA
INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA CORPORATIVA DE L'AJUNTAMENT (Policia Local).

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del present plec és la contractació mitjançant licitació del subministrament, i
instal·lació d'un sistema de càmeres de vídeo vigilància, connectades en xarxa, i integrades
amb la infraestructura informàtica corporativa de l'Ajuntament (Policia Local).

2.- OBJECTIUS I FUNCIONS DEL SISTEMA A DESENVOLUPAR. PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES.
2.1.- INFORMACIÓ GENERAL.
L'Ajuntament de Constantí va concretar com un objectiu fonamental, implantar una sèrie de
mecanismes que contribueixin a fer de Constantí una ciutat segura per als seus ciutadans i
visitants i que permeti controlar diversos aspectes de la seguretat ciutadana i la seguretat vial.
2.2.- OBJECTIUS DEL PROJECTE
L'objectiu tècnic de l'Ajuntament de Constantí és disposar de la infraestructura tecnològica
necessària, per implantar una sèrie de mecanismes que contribueixin a fer de Constantí una
ciutat segura per als seus ciutadans i visitants i que permetin millorar aspectes de la seguretat
ciutadana i la mobilitat. Mitjançant la present contractació es pretén ampliar el sistema existent
de vídeo vigilància per poder fer un seguiment en temps real de diferents escenaris, per mitjà
d’una sèrie de càmeres de vídeo vigilància que s’instal·laran a punts estratègics de la població.
El conjunt del sistema ha de millorar la resposta policial en la seguretat ciutadana i el trànsit.

A continuació es descriuen les necessitats que han de cobrir els sistemes requerits. Aquests
requisits serviran de base per als desenvolupaments, així com per realitzar la validació una
vegada implantats.
La solució es basarà en la utilització d’una xarxa per establir les comunicacions entre el sistema
de càmeres i el centre de control, xarxa a connectar amb l’actual sistema de vídeo vigilància
instal·lat en les dependències policials, compatible amb els diferents programes de gestió i
equips informàtics de l’Ajuntament de Constantí i amb una senzilla integració de nous elements
(futures ampliacions).
Els equips i sistema de gestió que disposem en l’actualitat, són:
EQUIPS
Carrer de les Creus (Policia): AXIS P5515E (zona 1), (càmera núm. 1)
Carrer Major (Ajuntament): AXIS P5515E (zona 2), (càmera núm. 2)
Servidor SV-32v2 amb 12TB inclou software Seguruty Center Onmicast (GENETEC)
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2.3.- DESCRIPCIÓ I REQUISITS DEL SISTEMA

Llicència càmara per a servidor SV-32 (GENETEC)
Equip Dell OPtiPlex 3050 – 1xCorei5 7500/3,2Ghz – Ram 8Gb – Win 10 Pro 64 bits
Targeta gràfica Asus ROG Strix-GTX1050-2Gb GDDR5 amb 2xDVI, HDMI, Display Port.
Consola de control de videovigilància AXIS T8310 es un sistema modular amb tres initats
independents joystick, teclat numèric i comandament de control secuencial.
Monitor LG 49LH590V 49” Classe LH590V Series TV LED Smart TV 1080p (Full HD).

Els nous equips a instal·lar hauran de ser de les mateixes marques i característiques o
marques i models més actualitzats que les existents i amb software de gestió compatible, que
deurà ser validat per el mateix fabricant, amb el corresponent certificat.
2.3.1.- CÀMERES DE VÍDEO VIGILÀNCIA / CONTROL DEL TRÀNSIT
Un dels objectius principals és la millora en la gestió del trànsit al municipi de Constantí,
implantant en una sèrie de punts estratègics, un conjunt de càmeres, que es trobin en
funcionament de forma permanent durant tot el dia (24 hores) garantint la transmissió d’imatges
en temps real. El sistema ha de garantir una perfecta visualització.
D’igual manera la instal·lació d’aquest sistema de vídeo vigilància, millorarà en la prevenció de
robatoris interior de vehicle, robatoris amb violència, delictes de danys i l’alteració de l’ordre i de
convivència entre veïns i usuaris de l’espai públic, així com control de la venda ambulant
il·legal.

Punts de localització de les càmeres:
Zona 3 – Carrer Horts cantonada amb Jaume I:
-Càmera núm 3. AXIS P3367VE o equivalent
-Càmera núm 4. AXIS P3367VE o equivalent
-Càmera núm 5. AXIS P5515E o equivalent
Les càmeres hauran de visionar el trànsit dels carrers Horts i Jaume I consta de dues columnes
situades en cantonades oposades una d’elles amb una càmera fixa amb zoom i l’altre columna
amb dues càmeres una fixa amb zoom i l’altre 360º amb zoom.
Zona 4 – Carrer Barcelona:
-Càmera núm 6. Modul columna CCTV Shuffle de Schréder amb PANASONIC WV-SFV130
-Càmera núm 7. Modul columna CCTV Shuffle de Schréder amb PANASONIC WV-SFV130
-Càmera núm 8. Modul columna CCTV Shuffle de Schréder amb PANASONIC WV-SFV130
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Això es concretarà en la instal·lació de les següents càmeres:

Les càmeres hauran de visionar el trànsit del carrer Barcelona amb tres càmeres situades a les
columnes d’enllumenat, càmeres fixes amb zoom.
L’adjudicatari assumeix tots aquells treballs i subministraments d’equipament necessaris per
aconseguir la comunicació entre les diferents càmeres i la infraestructura instal·lada a les
dependències de l’Ajuntament i de la Policia Local amb l’objectiu d’integrar el servei a la
infraestructura informàtica de l’ajuntament, sent aquesta compatible amb la infraestructura de
vídeo vigilància instal·lada en les dependències policials.
El licitador haurà de connectar amb el servidor, la qual està situat a les dependències de
l’Ajuntament. Per tant, les imatges recollides de les càmeres hauràn de ser rebudes en una
ubicació central de control en les dependències de la Policia. El sistema haurà de disposar de
gravació directe en las càmeres com a mètode de backup per qualsevol fallada de
comunicacions.
2.3.4 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Les càmeres de vídeo vigilància que disposin d’un sistema posicionador motoritzat, amb capacitat
de moviment amb control remot, aquest s’haurà de realitzar des de la cónsola de control situada a
l’edifici de la policia. A més, les càmeres tindran una posició concreta predefinida, és a dir, que
disposaran d’un sistema de PreSets per tornar la càmera a la seva posició original de visualització
per garantir l’objectiu definit de cadascuna d’elles.

Totes les càmeres hauran de disposar d’emmascarament de zones.
El sistema de vídeo vigilància, ha de tenir capacitat de visualització de totes les càmeres, així com
enregistrar el vídeo de la totalitat de les càmeres amb el màxim legal permés.

S’informa que el proveïment elèctric dels equips que a continuació es descriuen, es pot prendre
de la xarxa d’enllumenat públic de la zona en qüestió. El cost de la instal·lació estarà inclòs
dins el contracte.
Les característiques mínimes de les càmeres de vigilància amb posicionador motoritzat seran:











Resolució mínima 1920x1080.
Rang temperatura -20ºC a +50ºC
Òptica i Zoom: Motoritzat, amb autofocus, mínim de 120 mm. de Zoom.
Mascara de privacitat
Compressió mínim H264
Alimentació PoE
Il·luminació mínima 0,7 lux a Color i 0,08 lux en B/N.
IK 07.
Compensació contrallum automàtica
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2.3.5.1 - CARACTERÍSTIQUES EQUIPS A INSTAL·LAR

 Protecció mínima IP66.
 Auto posicionament inicial i programació de ronda
Les característiques mínimes de les càmeres de vigilància fixes ambientals seran:











Resolució mínima 1920x1080.
Òptica varifocal 3mm a 9mm f 1.2 amb autoiris i autofocus
Rang temperatura -40ºC a +55ºC
Il·luminació mínima 0,2 lux a Color f1.2 i 0,08 lux en B/N f1.2.
Compressió mínim H264
Protecció mínima IP66
IK 10
Compensació contrallum automàtica
Alimentació PoE.

A causa de la funció que van a exercir les càmeres, atès que han de permetre captar objectes a
gran velocitat sense que les imatges es facin borroses s’exigeixen com a mínim les següents
característiques:

 Sensor CMOS Global shutter - Shutter 1/10.000 segons
 Mida sensor 1/3,2”
 Resolució de 1920x1080píxels

2.3.5.2 - SMART CITY
El conjunt d’equipament i software han de poder en un futur ser integrats amb funcions de
smart city i com a eina per a la protecció ciutadana com podràn ser:





Posicionament intel·ligent de les càmeres motoritzades al activar una alarma provocada
per una detecció de matrícula en llista negre segons els protocols policials.
Activació d’alertes en zones perimetrades segons protocols policials.
Activació d’alertes d’ objecte abandonat segons protocols policials.

2.3.6 - TOPOLOGIA DE XARXA
Les imatges dels equips locals, seran transmesos a un servidor (edifici Ajuntament) mitjançant
Fibra Òptica, i han de complir els següents requisits:



El servidor pot ser accedit des de la xarxa municipal amb els permisos pertinents.
Centralitzat a les dependències de l’Ajuntament.
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Tots aquells elements elèctrics, de hardware no preparats per a exteriors, cablejat, etc., de
cadascuna de les càmeres, s'han de protegir per mitjà d’una caixa estanca d’exterior, de
grandària proporcional a les necessitats d’espai, i seran situades en les rodalies, amb pany,
aïllament i ventilació suficient per evitar el sobreescalfament interior, complint la normativa
establerta quant a proteccions elèctriques i de protecció envers la climatologia i resta d’agents
externs que puguin afectar el seu correcte funcionament.





Garanteixi l’ample de banda necessari per al correcte funcionament del sistema
d’enregistrament.
Utilitzi tecnologies estàndard que permetin substituir qualsevol punt avariat o deteriorat
sense tenir dependència d’una citada marca o sistema.
Escalable (Es pot realitzar ampliació)

2.3.7 - SISTEMA DE VISUALITZACIÓ
La visualització de les imatges recollides per les càmeres desplegades en el municipi, es
realitzarà a les dependències de la Policia Local, mitjançant un monitor existent.
Les càmeres i el seu programari ha de ser compatible amb el sistema actualment instal·lat a la
policia i a l’Ajuntament.





DVR/NVR per integrar las noves càmeres i les càmeres de LPR amb joystick
compatible per a la gestió de les imatges , posicionament i moviment de les càmeres
situat a la sala de control des d’on es puguin visualitzar els monitors.
Vídeo gravador te una capacitat d’enregistrar 30 dies amb els stream principals de
vídeo per garantir la qualitat i resolució de la imatge. Amb una capacitat mínima de 12
TB.
Aplicacions de escriptori i mòbils per la visualització de las càmeres sense limitació de
usuaris ni llicències addicionals amb els permisos corresponents.

 Backup o emmagatzematge en servidor o NAS extern.




Gravació de stream RTSP, OnVif i multi marca compatible amb la resta de fabricants
reconeguts.
Gestió i limitació de càmeres i visualització basada en llistes de usuaris jeràrquics.
Software centralitzat de gestió de alarmes (Salts de vídeo, anàlisis, pèrdua de
connectivitat, manipulació)

2.3.8 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Els requisits i característiques principals que ha de presentar el sistema de vídeo vigilància al
ser sistema de vídeo wall i enregistrament a de fer que les diferents càmeres que composen el
sistema de vídeo vigilància es visualitzin en temps real.
Sistema configurable i reprogramable de tal manera que les instal·lacions inicials siguin
integrables i adaptables completament al sistema en fases successives.
Capacitat d’ampliació del sistema al nombre de cubs o pantalles.
Tots els materials a subministrar han de ser de primera qualitat, complint totes les normes
existents.
Programari de visualització: Aplicació que permeti l'accés/utilització de l’aplicació de maneig del
sistema de visionat, des del lloc de treball destinat, que alberga la sala de control de la Policia
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Local. Aquesta aplicació permetrà realitzar diferents funcions tals com a combinacions entre
pantalles, és a dir, col·locar càmeres individuals en cada pantalla, de dues en dues, una
càmera en totes les pantalles o totes les càmeres en una pantalla.
3. NORMATIVA APLICABLE
Les instal·lacions es realitzaran sota l'estricte compliment de la normativa que els sigui
aplicable, per tant, s'han de complir en tot moment les normes vigents aplicables tant en
matèria de seguretat, així com a cada àrea o labor realitzada portada a efecte per aconseguir la
fi desitjada, complint cada normativa sectorial (muntatges elèctrics, obra civil, etc.).
El adjuticatari haurà de certificar que els equips i prestacions mínimes s’ajusten correctament a
les que s’han demanat en el plec. En cas de no tenir la certificació pertinent s’haurà de fer una
prova in-situ que las prestacions s’adapten als mínims demanats en el plec.
4. FORMACIÓ
Es consideren incloses a l'abast del projecte les accions formatives destinades tant a la
correcta utilització dels sistemes implementats, així com a la gestió i administració dels
mateixos per part del personal de l'ajuntament de Constantí.
L'empresa adjudicatària haurà de proporcionar el material didàctic que sigui necessari per
impartir les accions de formació pertinents, així com els manuals corresponents que permetin al
personal de l’ajuntament conèixer en profunditat tots els equips i aplicacions del sistema
implementat.
El lloc i data de celebració de les accions formatives serà fixat pel Sergent de la Policia Local,
en coordinació amb l'empresa adjudicatària.





Continguts de cadascuna d’elles.
Durada
Nombre de sessions / actuacions necessàries.

Per a la impartició d’aquestes accions formatives s’utilitzaran les instal·lacions disponibles a
l’edifici de la Policia Local.

5.- DOCUMENTACIÓ.
Al finalitzar la instal·lació i la posada en marxa del sistema, l'empresa adjudicatària haurà de
lliurar la documentació necessària per poder dur a terme diferents proves que permetin donar
per finalitzats els treballs de forma satisfactòria. Per dur a terme aquestes proves es
traslladarà tota la documentació relativa a esquemes de muntatge/elèctrics, inventari de tots
els dispositius instal·lats, model, nombre de sèrie, plànols d’ubicació d’equips…
Tota la documentació es lliurarà en castellà o català, correctament enquadernada i amb la
quantitat de còpies que es determinin per a cada document. Així mateix, es lliurarà aquesta
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El licitador haurà de tenir un pla de les accions de formació en el que s’indiqui:

documentació tant en suport paper com en suport digital per facilitar el tractament i reproducció
dels mateixos a la Policia Local.
Tots els documents, desenvolupaments i productes resultants dels treballs realitzats, en el marc
del projecte, seran propietat de l’ajuntament de Constantí, que podran reproduir-los o
divulgar-los totalment o parcialment. L’adjudicatari podrà fer ús dels mateixos, ja sigui com a
referència o com a base de futurs treballs, sempre i quan compti amb una autorització
expressa, per escrit, de l’ajuntament de Constantí.
5.1.- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
L’empresa adjudicatària ha de protegir la informació confidencial pròpia o la que se li confiï, i ha
d’evitar enviar-la a l’exterior mitjançant suports materials, o a través de qualsevol mitjà de
comunicació, inclosa la simple visualització o l'accés.
Els equips humans de l’empresa adjudicatària hauran de guardar, per temps indefinit, la
màxima reserva i no divulgar ni utilitzar directament ni a través de terceres persones o
organitzacions, les dades, els documents, les metodologies, les claus, les anàlisis, els
programes i altra informació a la qual tinguin accés durant la participació als treballs objecte
d’aquest plec, tant en suport material com electrònic.
L’empresa adjudicatària assumeix directament les responsabilitats que es poguessin derivar
per qualsevol causa en la intervenció de qualsevol membre dels seus equips humans assignats
al servei.
En cap cas s’autoritza a l’adjudicatari perquè els seus equips humans:
• Transfereixin fitxers a terceres parts no autoritzades per l’ajuntament.
• Transmetin o rebin arxius que infringeixin la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’ajuntament, a través dels mecanismes formals i tècnics que consideri oportuns, ja sigui de
forma periòdica o quan, per raons específiques de seguretat o del servei, resulti convenient,
verificarà la correcta utilització dels recursos informàtics (aplicacions i dades situades en els
sistemes d’informació i comunicació) per part del personal de l'empresa adjudicatària.
En cas d’apreciar que algú del personal de l’empresa adjudicatària utilitza incorrectament
aplicacions i/o dades, així com qualsevol altre recurs informàtic, se li comunicarà aquesta
circumstància i rebrà la formació necessària per al correcte ús dels recursos.
En cas d’apreciar mala fe amb la incorrecta utilització de les aplicacions i/o dades,
principalment, així com de qualsevol altre recurs informàtic, l’ajuntament exercirà les accions
que legalment li emparin per a la protecció dels seus drets.
A causa de la pròpia evolució de la tecnologia i les amenaces de seguretat, o les noves
aportacions legals en la matèria, l’ajuntament es reserva el dret a modificar aquesta política
quan sigui necessari. Els canvis en aquesta política es comunicaran a l’empresa adjudicatària
pels mitjans que es considerin pertinents.
5.2. UBICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
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En cas que la informació sigui confidencial d’una manera crítica, en acabar la jornada laboral
es destruiran tots els documents impresos.

Totes les reunions, visites, entrevistes personals etc. necessàries per al desenvolupament dels
treballs es realitzaran a Constantí a les dependències de l’Ajuntament.
5.3. FACULTAT D’INSPECCIÓ.
L’ajuntament podrà inspeccionar en tot moment el personal i el seu treball en tot el que
estableix el present Plec, així com comprovar el servei realitzat quan ho consideri oportú.
El licitador haurà de tenir una planificació dels treballs que inclogui les tasques a desenvolupar i
tots els ítems a contemplar per a la correcta implantació del servei. La qual serà vinculant per la
correcta execució del contracte.
6.- SEGUIMENT I CONTROL
L’empresa adjudicatària, nomenarà un Cap de Projecte que serà l’ interlocutor amb el
Responsable designat per l’ajuntament de Constantí, per a qualsevol aspecte (administratiu,
tècnic, de serveis, etc.) relacionat amb el contracte i atendre qualsevol requeriment d’informació
a més de realitzar el seguiment de l’execució del projecte.



Seguiment continu de l’evolució del projecte entre el Responsable designat per
l’ajuntament i el Cap del Projecte designat per l’adjudicatari.



Reunions de seguiment i revisions tècniques, amb periodicitat que es consensuarà
entre les parts, del Responsable designat per l’ajuntament i del Cap del Projecte, a fi de
revisar el grau de compliment dels objectius, les reassignacions i variacions d'efectius
de personal dedicats al projecte, les especificacions funcionals de cadascun dels
objectius i la validació de les programacions d’activitats realitzades.
Després de les revisions tècniques, de les quals s’estendrà acta, el Responsable
designat per l'Ajuntament podrà rebutjar en tot o en part els treballs realitzats, en la
mesura que no responguin allò que van acordar, que no superessin els controls de
qualitat.
Les revisions/proves, que es van a realitzar per poder donar per finalitzats els treballs,
aniran enfocades principalment als següents aspectes:





 Revisió física dels materials instal·lats in situ, proves dels elements instal·lats,
proves del sistema de centralització i visualització (monitors, programari, etc…),
documentació i formació rebuda per usuaris i administradors.

L'adjudicatari reconeix el dret de l’ajuntament per examinar per mitjà d'auditors, externs o
propis de l’entitat, el fidel compliment dels serveis prestats per part de l’adjudicatari.
7.- TERMINI DE LLIURAMENT
L'adjudicatari haurà de realitzar el subministrament i posada en marxa del sistema objecte del
present plec de prescripcions tècniques, en un termini no major als 60 dies des de la data de
formalització del contracte.
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El seguiment i control del projecte s'efectuarà sobre les següents bases:

8.- TERMINI DE GARANTIA I MANTENIMENT.
L'adjudicatari garantirà tot el subministrament per un període mínim de dos anys, a comptar
des de la data de recepció oficial i definitiva dels productes derivats del present projecte,
obligant-se a realitzar durant aquest període tots els canvis, revisions i assistència necessària
per solucionar les deficiències detectades, garantint que durant aquest període existeixen tots
els recanvis originals dels equips subministrats i realitzant el manteniment del sistema de vídeo
vigilància instal·lat.
Durant aquests dos anys l'adjudicatari garantirà el bon funcionament de l'equipament físic i
lògic, amb les configuracions realitzades per proveir les funcionalitats esperades.
Els models d’equips presentats a la licitació estaran associats a un servei d’instal·lació i
manteniment postvenda a Espanya, a càrrec de l’empresa fabricant o de qui la representi
oficialment, dotat de les instal·lacions adequades i del personal suficient i qualificat
La garantia haurà d'incloure durant el període especificat les següents característiques
mínimes de servei:



L’empresa instal·ladora ha de disposar del document acreditatiu de la inscripció al Registre
d’Empreses de Seguretat del Ministerio del Interior d’àmbit territorial nacional o autonòmic
(Catalunya) per activitats autoritzades d’ “Instal·lació i manteniment d’aparells, dispositius i
sistema de seguretat”



Suport telefònic i per correu electrònic

GRAVETAT

TEMPS DE RESPOSTA

TEMPS DE RESOLUCIÓ

Qualsevol

12 hores

24 hores

El termini de garantia començarà a comptar un cop els equips estiguin instal·lats i legalitzats.
El servei de garantia dels equips de nova instal·lació finalitzaran un cop transcorregut dos anys
des de la data de formalització de l’acta, amb resultat de favorable, de subministrament dels
bens.
Constantí, a la data de la signatura electrònica
(Document signat electrònicament)
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Davant una possible avaria, el contractista ha de respondre com a màxim en els terminis
establerts i detallats a continuació:

