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NÚMERO D’EXPEDIENT: SUB02-10/2019

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIXEN EL CONCURS DEL SISTEMA DE
GESTIÓ I CONTROL DE L’APARCAMENT DENOMINAT “LES TERESES” I L’ INTEGRACIÓ TÈCNICA DE
LA RESTA D'APARCAMENTS DE I LA XARXA DE PUMSA A LA CIUTAT DE MATARÓ.

1.

ANTECEDENTS

L'empresa municipal PUMSA disposa d'una xarxa formada per 4 aparcaments de rotació (Cuba,
Granollers, Parc Central-Recinte Firal i Les Tereses) amb 34, 238, 232 i 337 places respectivament.
Aquest conjunt d'aparcaments està gestionat actualment per dos sistemes de control diferents
pertanyents a l’empresa Parkare en l’aparcament de Les Tereses i l’empresa Siepark per la resta
d’aparcaments. Constitueix un objectiu primordial per part de l'empresa PUMSA unificar en un
únic sistema de gestió de control i cobrament tots els aparcaments de la xarxa, a més de poder
treballar des d’un Centre de Control General, ubicat a les instal·lacions del Dipòsit Municipal
(Ronda Rafael Estrany, Nº 36) en connexió amb cada Centre de Control de cada Aparcament
(actualment disposem d’aquesta estructura amb els aparcaments de Cuba, Granollers i Parc
Central degut al software Multipark propietat de l’empresa Siepark).
En referència a l’aparcament de la Plaça de les Tereses, es fa constar que actualment s’està
executant les obres de reforma del referit aparcament per part de l’empresa COBRA, i que en el
contracte adjudicat es va excloure expressament la partida corresponent al subministrament i
muntatge del sistema de control d’accessos (si bé l’obra civil relativa a la instal·lació dels
mateixos, sí que serà assumida per COBRA).

2.

OBJECTE D’AQUEST PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT) és determinar les
prescripcions tècniques que han de regir el procediment de contractació del “Subministrament de
maquinària i sistemes de control d’accés per a l’aparcament de Plaça de Les Tereses gestionat per
PUMSA i subministrament dels elements necessaris per a la integració tècnica dels sistemes de
control i gestió de la resta d’aparcaments de la xarxa de PUMSA a la ciutat de Mataró; així com, el
manteniment global dels equips, instal·lacions i sistemes”.

3.

SUBMINISTRAMENT DE L’APARCAMENT DE LES TERESES

El sistema de gestió i control subministrat ha de tenir l'arquitectura de Software necessari per a
gestionar i controlar l'aparcament Les Tereses des del Centre de Control de PUMSA, d'una forma
totalment integrada i compatible amb la resta d'aparcaments existents a la xarxa. Per aquest
motiu hi haurà un Centre de Control per a l'aparcament de les Tereses, integrat amb el Centre de
Control General de la mateixa manera que actualment existeix pels altres aparcaments de la xarxa
esmentats anteriorment. Hi haurà una base de dades a l'aparcament Les Tereses, compartida i
sincronitzada amb la base de dades del Centre de Control General, que contindrà totes les dades
de cadascuna de les bases de dades de cada aparcament de la xarxa PUMSA. Oferint total
funcionalitat des del Centre de Control General com si s'estigués en el propi aparcament i sense
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causar cap tipus d’inoperativitat o efecte entre el Centre de Control de l'Aparcament i el Centre
de Control General.
El sistema de gestió de control d'accessos de l'aparcament Les Tereses haurà d’estar preparat
tecnològicament en el supòsit que l’empresa Pumsa decideixi integrar en un futur la gestió
d'abonats dels diferents aparcaments de la xarxa, de manera que un abonat pugui entrar a
qualsevol aparcament de la xarxa sense cap cost sempre i quan l’horari coincideixi amb la
modalitat del seu contracte.
El sistema de gestió de control d'accessos de l'aparcament Les Tereses haurà d’acceptar les
diferents modalitats de vals descompte vigents en aquell moment i permetre en un futur
l’acceptació de vals descompte diferents en modalitat provinents d’altres aparcaments de la
xarxa.
El sistema de lectura de matricules ha de formar part i estar totalment integrat en la mateixa
plataforma formant un sol sistema amb el sistema de gestió, basats en càmeres digitals IP,
connexió ethernet sota protocol TCP/IP. Per altra banda dins el mateix aparcament o en el
sistema global es permetrà tecnològicament que convisquin càmeres digitals IP de diferents
fabricants de la mateixa manera que a la resta d'aparcaments de la xarxa (Cuba, Granollers i Parc
Central-Recinte Firal).
El sistema de Vídeo-interfonia IP ha de formar part i estar totalment integrat en la mateixa
plataforma formant un sol sistema amb el sistema de gestió, connexió ethernet sota protocol TCP
/ IP de la mateixa manera que a la resta d'aparcaments de la xarxa (Cuba, Granollers i Parc
Central-Recinte Firal).
Les conduccions, arquetes i en general l'obra civil per canalitzar i/o situar el cablejat i els
dispositius del sistema de gestió de l'aparcament així com el cablejat d'alimentació dades, etc...,
no estan incloses en l’objecte del present contracte, al estar adjudicades a l’empresa COBRA, i
reflectides en el projecte de reforma del referit aparcament.
Pel motiu anteriorment esmentat, l'adjudicatari es comprometrà a assessorar i facilitar tota la
informació necessària a la direcció d'obra en referència a l’aparcament de Les Tereses, així com a
participar activament en totes les reunions que es celebrin per a determinar la idoneïtat del
cablejat d'electricitat i dades per al correcte funcionament dels equips objecte de aquest
subministrament.
A l’aparcament de Les Tereses es realitzaran les següents actuacions:
 Subministrament i instal·lació del sistema de control i gestió d'aparcament amb funció
centralitzada, lectura de matrícules, vídeo-interfonia i de Caixa de cobrament manual.
 Subministrament i Instal·lació del sistema de control d'accessos, lectura de matrícules i
vídeo-interfonia per la via d'entrada i en la via de sortida de vehicles.
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 Subministrament i Instal·lació de caixers de pagament automàtic amb interfonia i vídeo
IP. Caixer automàtic d'ús mixt per a monedes, bitllets i targetes de crèdit amb Xip (EMV)
i amb Contactless, amb possibilitat d'adaptació a persones de mobilitat reduïda (PMR).
Tots els elements han de respectar la normativa europea i s’hauran de col·locar entre
0,90 m i 1,30 m del terra.
 Subministrament i instal·lació de Controls d'accessos peatonals per rotació i abonats.
 Subministrament i instal·lació del sistema de pagament Via T.
En concret, es requereix el subministrament dels següents equips:
3.1.

EXPENEDOR D’ENTRADA

L'edifici d'aparcament públic Les Tereses ha de disposar d'una via d'entrada, equipada amb un
sistema de control d'accessos mitjançant: tiquet amb codificació BIDI, 2D, QR configurable per
software i targetes sense contacte Mifare, amb lectura de matrícula, capaç de gestionar les
entrades dels vehicles d'abonats i rotació respectivament; i també Escàner vertical d'una mida
que permeti la introducció d'un telèfon mòbil per a lectura de codis BIDI, 2D, QR, d'abonats i / o
codis externs que es puguin enviar a smartphones.
Les vies d'entrada de l'edifici d'aparcaments estaran composta per:
 Un expenedor de tiquet amb codificació BIDI, 2D, QR configurable per software, lector
de targetes proximitat Mifare per abonat i Escàner vertical d'una mida que permeti la
introducció d'un telèfon mòbil.
 Un aparell de Vídeo-interfonia IP, amb protocol SIP.
 Una barrera automàtica amb articulació.
 Dos llaços inductius de detecció.
 Una cambra de lectura de matrícules.
- CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL EXPENEDOR D’ENTRADA
L’expenedor d’entrada ha de reunir les següent característiques tècniques:
 Carcassa metàl·lica anticorrosiva, tractada especialment per resistir la degradació que
genera els ambients marins i recoberta amb pintura en pols epoxi, color RAL.
 Un PC de gestió intern amb sistema operatiu Windows per facilitar possibles evolucions i
escalabilitat. Aplicació i Sistema operatiu en suport físic, COMPACT FLASH. Tots els
perifèrics es connectaran a través de USB.
 Capacitat mínima per a 4.000 tiquets, amb un sistema de detecció de dos nivells
d'alarma quan queda aproximadament el 20% i fi de tiquet.
 Frontal de metacrilat fàcilment desmuntable des de l’interior.
 La comunicació amb el sistema de gestió central ha de ser a traves de xarxa Ethernet
protocol TCP/IP
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 Una pantalla LCD a color de mínim 5,7" per a la visualització de missatges interactius
(text, imatges, animacions, vídeo)
 Lector de targetes sense contacte de lectura/escriptura Mifare mitjançant connexió USB.
 Lector de codi de barres amb codificació QR que permeti la inserció d'un telèfon mòbil,
per a la lectura de productes enviats per e-mail, amb connexió USB.
 Càmera de vídeo-interfonia IP integrada per veure el client operant en el terminal i amb
connexió USB
 Botó de petició de tiquet tàctil.
 La via d'entrada i els perifèrics de l'equip han d’oferir la possibilitat per la gestió en
remot.
 Escalfador assistit per ventilador i termòstat
 Font d'alimentació.
 Lloc secundari de interfonia IP amb botó tàctil de trucada, amb protocol SIP.
 Càrrega d’actualitzacions a distància.
 Pany de seguretat en la porta d’accés a l'equip.
 Configuració remota dels equips.
- REQUISITS NECESSARIS DE L’EXPENEDOR D’ENTRADA

















Emissió de tiquets de rotació, codis BIDI, 2D, QR.
Temps de codificació i impressió d'un tiquet no superior a 3 segons.
Control de dates i rangs de validesa, llistes negres, anti-pass back, ...
Lectura i control per Abonats, tiquets de rotació i productes de diversos com targetes
per dies o tiquets configurats prèviament per esdeveniments.
L’expenedor ha de permetre la transmissió en temps real al sistema de gestió central de
les alarmes detectades i de les transaccions.
L’expenedor ha de garantir el seu funcionament autònom encara que hi hagi un tall de
comunicació amb el Sistema de Gestió Central i ha d'emmagatzemar les transaccions i
alarmes, i les transmetrà en recuperar la comunicació.
L’expenedor ha de tenir una capacitat d'emmagatzematge al voltant de més de 6 dies
hàbils amb més de 10.000 moviments.
L’expenedor ha d’estar preparat en cas que l’aparcament estigui complert permetent
l’entrada als abonats i estant adaptat a que apareguin textos per els clients de rotació,
abonats als qui per motius diversos se’ls informa d’aspectes que fan referència a la seva
situació contractual.
Control de la barrera associada, amb el control de la posició de l'asta.
L’expenedor ha de permetre que apareguin a la pantalla diversos missatges d’informació
personalitzats als usuaris afegint, modificant textos, imatges, animacions o videos
mitjançant els següents formats: Pels textos, imatges (JPEG, BMP, PNG), animacions
(GIF), video (AVI).
L’expenedor ha d’integrar una càmera de vídeo en els terminals per mostrar a la
pantalla la zona facial del conductor per a una millor assistència.
Lectura i reconeixement de matrícules.
Obertura automàtica de la barrera.
Registre i associació amb el número del tiquet per als clients de rotació.
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 L’expenedor ha de permetre dues formes d'emissió del tiquet sigui automàtica per
presència del vehicle i/o polsador tàctil (parametritzable per software).
 L’expenedor ha de permetre l’impressió tèrmica en el tiquet: data, hora i minut, nombre
d'emissor i número de tiquet, així com la matrícula del vehicle d'entrada. Aquesta última
dada podrà ser impresa o no segons el criteri de la propietat (PUMSA), podent tenir
activada o no aquesta funció des de la unitat central i ser configurable per imprimir
aquells textos que determini l'explorador.
 L’expenedor ha de permetre el sistema de video-interfonia entre l’operador de
l’aparcament i l’usuari.
L’expenedor ha de permetre informar de les alarmes enviades a la Unitat Local, quan l’equip:








Està fora de servei.
Detecta un creuament il·legal (en direcció contraria, marxa enrere...).
Al acabar-se els tiquets.
Informar que els tiquets s’esgotaren en breu.
Incidència amb la barrera que ha quedat oberta massa temps.
Tiquet robat.
Error del lector o perifèrics (proximitat, càmera de matrícules, etc.).

3.2.

EXPENEDOR DE SORTIDA

L'aparcament públic Les Tereses disposarà d'una via de sortida, equipada amb un sistema de
control d'accessos mitjançant Escàner vertical d'una mida que permeti la introducció d'un telèfon
mòbil per a lectura de codis BIDI, 2D, QR o PDF, d'abonats i/o codis externs que es puguin enviar a
smartphones i targetes sense contacte Mifare, amb lectura de matrícula capaç de gestionar les
sortides dels vehicles d'abonats i rotació respectivament.
Les vies de sortida de l'edifici d'aparcaments estaran composta per:
 Un Escàner vertical d'una mida que permeti la introducció d'un telèfon mòbil, lector de
targetes proximitat Mifare per abonat i altres productes.
 Un aparell de Vídeo-interfonia IP
 Una barrera automàtica amb articulació.
 Dos llaços inductius de detecció.
 Una Càmera de lectura de matrícules.
- CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE L’EXPENEDOR DE SORTIDA
L’expenedor de sortida ha de reunir les següent característiques tècniques:
 Carcassa metàl·lica anticorrosiva, tractada especialment per resistir la degradació que
genera els ambients marins i recoberta amb pintura en pols epoxi, color RAL.
 Un PC de gestió intern amb sistema operatiu Windows per facilitar possibles evolucions i
escalabilitat. Aplicació i Sistema operatiu en suport físic, COMPACT FLASH. Tots els
perifèrics es connectaran a través de USB.
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 Frontal de metacrilat fàcilment desmuntable des de l’interior.
 La comunicació amb el sistema de gestió central ha de ser a traves de xarxa Ethernet
protocol TCP/IP
 Una pantalla LCD a color de mínim 5,7" per a la visualització de missatges interactius
(text, imatges, animacions, vídeo)
 Lector de targetes sense contacte de lectura/escriptura Mifare mitjançant connexió USB.
 Lector de codi de barres amb codificació QR que permeti la inserció d'un telèfon mòbil,
per a la lectura de productes enviats per e-mail, amb connexió USB.
 Càmera de vídeo-interfonia IP integrada per veure el client operant en el terminal i amb
connexió USB.
 L’expenedor de sortida ha de permetre la possibilitat de funcionar en remot
 Botó de petició de tiquet tàctil.
 La via d'entrada i els perifèrics de l'equip han d’oferir la possibilitat per la gestió en
remot.
 Escalfador assistit per ventilador i termòstat
 Font d'alimentació.
 Lloc secundari de interfonia IP amb botó tàctil de trucada, amb protocol SIP.
 Càrrega d’actualitzacions a distància.
 Pany de seguretat en la porta d’accés a l'equip.
 Configuració remota dels equips.
- REQUISITS NECESSARIS DE L’EXPENEDOR DE SORTIDA
 Lectura de tiquets de rotació mitjançant Escàner vertical d'una mida que permeti la
introducció d'un telèfon mòbil per a lectura de codis BIDI, 2D, QR.
 Lectura i control d'abonats, tiquets de rotació i productes com targetes per dies o
tiquets configurats prèviament per esdeveniments, llista negra, anti-pass back (un cop
entrat, no és possible utilitzar la targeta d'identificació per entrar, cal sortir abans per
reactivar la targeta a l'entrada).
 L’expenedor ha de permetre la transmissió en temps real al sistema de gestió central de
les alarmes detectades i de les transaccions.
 L’expenedor ha de garantir el seu funcionament autònom encara que hi hagi un tall de
comunicació amb el Sistema de Gestió Central i ha d'emmagatzemar les transaccions i
alarmes, i les transmetrà en recuperar la comunicació.
 L’expenedor ha de tenir una capacitat d'emmagatzematge al voltant de més de 6 dies
hàbils amb més de 10.000 moviments.
 Control de la barrera associada, amb el control de la posició de l'asta.
 L’expenedor ha de permetre que apareguin a la pantalla diversos missatges d’informació
personalitzats als usuaris afegint, modificant textos, imatges, animacions o vídeos
mitjançant els següents formats: Pels textos, imatges (JPEG, BMP, PNG), animacions
(GIF), vídeo (AVI).
 L’expenedor ha d’incorporar una càmera de vídeo en els terminals per mostrar a la
pantalla la zona facial del conductor per a una millor assistència.
 L’expenedor ha de permetre la lectura i reconeixement de matrícules.
 L’expenedor ha de permetre l’obertura automàtica de la barrera als abonats i altres
productes.
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 L’expenedor ha de permetre l’obertura automàtica de la barrera als tiquets que han
pagat l’estacionament.
 Registre i associació amb el número del tiquet per als clients de rotació
 Lectura en entrada de la targeta de crèdit.
 Aplicació i usos de tecnologia NFC.
 L’expenedor ha de permetre el sistema de video-interfonia entre l’operador de
l’aparcament i l’usuari.
L’expenedor ha de permetre informar de les alarmes enviades a la Unitat Local, quan l’equip:
 L’expenedor estigui fora de servei
 L’expenedor registri un error del lector o perifèrics (proximitat, càmera de matrícules,
etc.)
 L’expenedor detecti la barrera oberta massa temps.
Els dispositius d'entrada i de sortida han de permetre la comunicació amb els usuaris afegint
textos, imatges, animacions o vídeos. Han de suportar els següents formats: Pels textos, imatges
(JPEG, BMP, PNG), animacions (GIF), vídeo (AVI). Característiques bàsiques dels dispositius
d’entrada i de sortida:
 Possibilitat de modificar les indicacions a les pantalles. Canviant el text, animacions i
vídeos mitjançant aplicació resident.
 Vídeo-interfonia entre l'operador de l'aparcament i el client.
 Missatges personalitzats pels abonats
3.3.

BARRERES A LES VIES D’ENTRADA I DE SORTIDA

L’aparcament disposarà de dos elements de barreres (via d’entrada i via de sortida), i les seves
característiques tècniques han de reunir els següents requisits:





El temps d’obertura haurà de ser <1-2 segons i regulable.
El motor haurà de ser monofàsic i 220 Vca. ± 10% 50 Hz. 1.500 r.p.m.
Motor reductor segellat i auto lubricat
La barrera haurà de tenir microinterruptors de final de carrera de seguretat, acoblats a
l’eix reductor.
 Temps d’obertura <1-2 segons, regulable.
 Número de maniobres por dia superior a 5.000.
 La barrera haurà de tenir un braç d’alumini i la seva longitud no sobrepassarà els 3 m.
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3.4.

CAMERES DE LECTURA DE MATRICULA PELS VEHICLES A LES VIES D’ENTRADA I
SORTIDA

L'aplicació de gestió de la lectura de matricules haurà d'estar integrada en el Software del Control
de l'Aparcament, així com tots els controls i les funcions associades, utilitzarà una sola base de
dades, eliminant el risc de falta de sincronisme entre diferents bases de dades i formarà part de
l'Aplicació de supervisió.
Les càmeres utilitzades estaran connectades per TCP/IP al sistema de gestió de l'aparcament a
través de l'equip d'entrada o sortida associat, i formarà part de la via com un element perifèric
més. El sistema haurà de permetre que convisquin càmeres de diferents marques en un mateix
aparcament. Les càmeres de lectura de matricules integraren il·luminació infraroja, l'objectiu i la
connexió a la xarxa.
- DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA
Cada entrada i sortida de l'aparcament estarà equipada amb una càmera que prendrà una imatge
de la part davantera del vehicle quan s'activi el detector D1 associat a cada via s’enviarà la imatge
al software de reconeixement de matrícula integrat en el software del control i gestió de
l'aparcament, que identificarà la matrícula. Tots els vehicles estaran associats a una matrícula que
els identifica, independentment de la naturalesa de l'usuari (abonat, rotació).
El sistema comptarà amb un sistema manual per imputar matricules en cas d’incidència o mal
reconeixement d'alguna matricula.
El software de Gestió i Control de l'Aparcament haurà d’emmagatzemar totes les imatges i totes
les dades, indicant la via d'entrada / sortida, permetent visualitzar les imatges i les dades
registrades.
- REQUISITS NECESSARIS
El sistema de lectura de matricules haurà de tenir les següent funcionalitats:
1. Creació (local o remota) de tiquets perduts o il·legibles.
2. Seguiment en vigilància dels vehicles seleccionats.
3. Impressió en el tiquet de rotació del número de la matricula a l'entrada. El sistema ha de
permetre en el moment de la distribució del tiquet a l'entrada, imprimir el número de
matrícula en el tiquet complint la legislació vigent.
4. Detecció de frau a la sortida.
L'aplicació de reconeixement de matrícula, ha de registrar a la base de dades les dades del tiquet
distribuït o llegit a l'entrada associant el número de la matrícula.
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En el supòsit que les dades del tiquet i la matricula llegits a la sortida no siguin idèntiques als de
l'entrada, l'equip hauria de permetre detectar el frau i bloquejar la sortida de l'usuari, a mes
d’aparèixer un missatge d'alarma al sistema i posteriorment comprovar si es tracta d'un problema
de lectura o una incidència real (frau, intent de robatori).
En el supòsit que la matrícula a la sortida es llegida pel sistema però la lectura es incompleta sigui
perquè la matricula està danyada o bruta, el sistema de reconeixement de matrícula ha de
permetre aplicar la correcció i agafar el dígit o dígits més aproximats als llegits, d'aquesta manera
facilitarà permetrà la sortida del vehicle.
Els criteris de selecció per a les matricules similars seran configurables, permetent a PUMSA triar
el nivell de permissivitat.
5. La gestió dels abonats per matrícula. El sistema ha de permetre associar una o diverses
matrícules a un mateix contracte d’abonament, PUMSA lliurarà una targeta per cada
abonat, permetent:



Accedir i sortir de l'aparcament amb el seu vehicle si la matrícula no s'ha reconegut.
Pagar l’excés de temps que no correspongui amb la franja horària contractada.

El sistema ha de permetre la següent operativitat caracteritzada quan un vehicle arribi a la via
d’entrada de l'aparcament, la càmera enviarà la imatge al software de reconeixement de
matrícula integrat en el software del control i gestió de l'aparcament, que identificarà la
matrícula. Si l'aplicació associa correctament la matrícula a un abonat, es registra la transacció i
queda reflectida a la base de dades (data, hora i equip) amb la foto corresponent i envia una
ordre per obrir la barrera al terminal associat.
El vehicle serà bloquejat si:



L'abonat està en llista negra.
Si l'Anti-pass back està activat i el vehicle no compleix amb el cicle.

Un cop el vehicle entri en l'aparcament, el registre de totes les dades de la travessia serviran per a
les posteriors funcionalitats estàndard gestionades pel software com els informes i els històrics.
6. Obertura automàtica de la barrera de sortida als tiquets de rotació que hagin pagat el
seu tiquet abans de sortir.
El sistema ha de permetre que els tiquet de rotació tinguin associada una matrícula. A la sortida i
després del pagament, es comprovarà si el tiquet de rotació, associat a la matrícula llegida per la
càmera es troba a la BD i es verificarà el seu estat. Si aquest tiquet ja s'ha pagat, o està dins el
període de gràcia, la barrera s'obrirà automàticament.
En cas que el tiquet no s'hagi pagat o el temps de la franquícia s'hagi superat, la barrera no
s'obrirà.
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En el cas que la matrícula no s'hagi llegit correctament, el client podrà usar el seu tiquet al lector
de manera que l'operativa de sortida es realitzarà de forma estàndard.
Aquest sistema és pot configurar i pot ser activat o desactivat des del propi sistema de gestió amb
un únic clic.
3.5.

MITJANS DE COBRAMENT

Existiran tres sistemes de cobrament:
3.5.1. Antena Via T. S’ubicaren dos antenes Via T a l’entrada i sortida de l’aparcament.
3.5.2. Caixa Manual:
Integrat en el sistema de gestió de l'aparcament per al pagament dels imports per l’aparcament
dels vehicles, abonats, vals de descomptes. Aquest dispositiu ha de permetre la creació
d'abonaments, vals de descomptes i altres títols que el sistema sigui capaç de gestionar i estarà
format per Escàner per a la lectura de codis BIDI, 2D, QR, lector de proximitat Mifare i impressora
per a emetre productes amb codis BIDI, 2D, QR.
S'instal·larà una caixa manual distribuïda de la manera:
 La caixa manual s'instal·larà a la Cabina de Control de l'Aparcament.
La caixa manual ha de realitzar les següents funcions:
 Venda i pagament dels següents títols:
o Cobrament dels tiquets de rotació (càlcul de les quantitats segons tarifa aplicable).
o Creació de tiquets perduts, malmesos i tiquet de sortida.
o El pagament del excés de temps dels abonats que estacionin fora dels seus trams
horaris autoritzats.











Creació de tiquets per esdeveniments especials.
Creació de vals descompte.
Creació de targetes recarregables per productes de diversos dies.
Enviament per mail de qualsevol producte venut (tiquets esdeveniments, congressos,
vals de descompte ...), en format PDF per a l'accés a l'aparcament mitjançant
Smartphone.
Venda de serveis addicionals (recàrrega de cotxes elèctrics).
Codificació dels diferents tipus de tiquets dalt esmentats.
Informe automàtic o manual de final del torn.
Identificació d'inici / fi mitjançant targetes sense contacte
Pagament amb els diferents mitjans: efectiu, targeta de crèdit, targetes recarregables,
vals descompte.
Rebut del pagament de forma automàtica o manual.
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 Gestió de llocs de caixa per codi secret, per fer un seguiment dels cobraments i
operacions realitzats per cada caixer.
La caixa manual ha de tenir els següents elements tècnics:






Impressora de tiquets.
Calaix de diners.
Visor de client.
Impressora de rebuts.
Antena de codificació de targetes de proximitat Mifare per abonats i la identificació dels
operadores.
 Pantalla LCD en color d’un minim de 19 polzades.
3.5.3. Caixers Automàtics: S'instal·laran dos caixers de pagament automàtic d'ús mixt per a
monedes, bitllets i targetes de crèdit.
Els caixers han de permetre acceptar el pagament mitjançant: Monedes, Bitllets i Targetes de
Crèdit/Dèbit amb Xip (EMV) i Contact less. Els caixers disposaran de pantalla color, Escàner per a
lectura de codis BIDI, 2D, QR, lector de proximitat Mifare, lector targetes de crèdit EMV, Videointerfonia IP
El caixer automàtic ha de permetre les següents operacions que s’enumeren:
 Pagament amb targeta de crèdit: Lector de targetes bancàries intel·ligents amb teclat
PIN (EMV).
 Pagament amb monedes: L'acceptació dels sis tipus de monedes Euro 0,05 / 0,10 / 0,20
/ 0, 50,1 i 2 €. Les monedes no seran enviades a les tolves de reciclatge i/o al cofre fins
no completar el pagament.
 El reciclatge ha de ser de quatre tipus de monedes.
 La devolució ha de ser de fins a 6 tipus diferents de monedes.
 La recàrrega de peces pot ser a granel amb la introducció de la quantitat de monedes.
 La recàrrega manual dels recicladors es pot realitzar sense necessitat d'obrir el caixer
automàtic, a través de la ranura d'inserció de les monedes.
 Possibilitat de verificar amb el sistema de gestió el nivell d'ompliment dels recicladors.
 La quantitat màxima acceptada pels recicladors podrà ser modificada mitjançant
parametrització del caixer per l'operador.
 El caixer ha de mostrar el missatge "No hi ha canvi, si us plau import exacte" en cas de
manca de diners.
 El caixer ha d’informar quan estigui a "nivell baix de monedes" transmetent una alarma
al centre de gestió.
 El caixer ha de permetre el pagament amb bitllets, acceptant 4 tipus diferents de
bitllets. 5, 10,20 i 50 €.
 El caixer ha de disposar d’una càmera IP que permetrà a l'operador veure els clients.
 El caixer ha de tenir un temps de franquícia de sortida adaptable i modificable des del
centre de control.
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 El caixer ha de permetre la generació remota de tiquets perduts o il·legibles, des del
Centre de Control.
 El caixer ha de permetre la possibilitat d’imprimir el rebut en el mateix tiquet de rotació.
 El caixer ha de permetre el registre de l'activitat en fitxers.
 El caixer ha de permetre disposar del control financer dels imports ingressats i retornats.
 Transmissió en temps real de les alarmes detectades i transaccions.
 El caixer en cas d’un tall de comunicació amb el Sistema de Gestió Central,
emmagatzemarà les transaccions i les alarmes, transmetent-les al recuperar la
comunicació i haurà de tenir una capacitat d'emmagatzematge al voltant de 6 dies
hàbils i registrar més de 10.000 moviments. En el cas de tall de la comunicació i per
garantir la traçabilitat dels pagaments, el caixer emetrà automàticament un segon tiquet
que podrà ser utilitzat en la sortida (prèviament a l'emissió d'aquest segon tiquet, la
pantalla mostrarà un missatge)
 Auto diagnòstic: El sinòptic del centre de control, mostrarà un codi d'error per a cada un
dels seus elements
 Un software de test permetrà provar tots els diferents elements que componen el caixer
automàtic.
 Existirà un històric del caixer automàtic, imprimirà les alarmes, avaries, les transaccions
de pagament, així com informació relativa a la retirada i càrrega de diners. Aquesta
impressió es podrà realitzar de tres maneres: mitjançant l'obertura del caixer, amb una
targeta d'operador (porta tancada) i obtenir aquesta informació a partir del software
central de gestió.
 El caixer acceptarà l’ús dels vals descompte per mitjà de tiquets en codi de barres.
 El caixer disposarà d’un sistema informàtic d’accés mitjançant la introducció d'un usuari
o una contrasenya o mitjançant una targeta d'operador.
El caixer ha de tenir les següents característiques tècniques:
 Carcassa metàl·lica, d'acer inoxidable.
 L'accés als components interns han de ser a través d'una sola porta frontal, tractada
amb productes anti-corrosió i coberta amb una placa frontal de metacrilat de fàcil
substitució des de l'interior.
 Cofre de monedes amb capacitat aproximadament per 4.000 monedes
 PC de gestió intern amb sistema operatiu Windows per facilitar possibles evolucions i
escalabilitat. Tots els perifèrics es connectaran a través d'USB.
 Dues tolves addicionals per devolució del canvi.
 Conjunt de moneder i reciclador, l'acceptació fins a 16 monedes - amb 4 tolves de
reciclatge - cadascuna amb capacitat aproximadament d’un minim 300 (depenent del
tipus de moneda).
 Comunicació amb el Sistema Central de Gestió de l'Aparcament mitjançant xarxa
ethernet i protocol TVP/IP.
 Lector de bitllets
 Pany de seguretat i panys en 4 punts.
 Recàrregues de monedes a granel i/o moneda a moneda sense necessitat d'obrir la
porta del caixer automàtic.
 Cofre de bitllets amb apilador per 1000 bitllets aproximadament.
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 Sistema de calefacció ventilada amb control de temperatura mitjançant termòstat.
 Font d'alimentació.
L’ interfície del caixer haurà de tenir les següents característiques tècniques:
 Pantalla LCD en color d’un minim de 19 polzades amb retro il·luminació per mostrar les
instruccions de la pantalla gràfica a l'usuari.
 Botó tàctil per sol·licitar rebut.
 Emissió automàtica o sobre petició dels rebuts de pagament
 Conjunt de 4 botons tàctils per seleccionar els idiomes de visualització (4 idiomes).
 Lloc secundari amb botó tàctil de Video- interfonia IP per comunicar amb l'operador,
amb protocol SIP.
 Eliminació de les monedes falses cap al recollidor de monedes.
 El dispensador de recollir monedes s’ha de il·luminar al tornar canvi.
 Pagament de tiquet perdut.
 Lector de targetes de crèdit Xip amb Teclat i display client i lector Contcat less.
El caixer automàtic haurà de disposar de les següents característiques tècniques anti vandàliques:
 Porta reforçada, tancada per un pany de 4 punts amb clau única.
 Tots els accessos a les parts monetàries internes del caixer hauran d’estar protegides per
claus i per tant no han d’estar disponibles en obrir la porta principal.
 Qualsevol obertura de la porta sense desbloquejar el mecanisme de bloqueig haurà de
provocar l'activació de la sirena i una alarma d'intrusió en el Centre de control.
 Una porta tancada amb clau que permetrà l'accés a zona de monedes (tolves,
acceptador de monedes).
 Un pany amb clau per a l'accés al cofre de monedes.
 Una clau per al cofre de monedes amb sistema de rearmament obligatori per tornar a
introduir-lo en el seu lloc.
 El conjunt del lector de bitllets del caixer haurà d’estar protegit amb clau.
 El cofre de bitllets haurà d’estar protegit per un pany.
El caixer automàtic haurà de garantir altres funcionalitats tècniques:
 Un editor integrat en l'aplicació de gestió i control de l'aparcament permetrà una gestió
centralitzada de missatges que apareixen a les pantalles dels caixers automàtics
permetent:
-

Modificar el text a mostrar.
Inserir animacions, imatges, etc...
Definir les adreces dels llocs Web a mostrar. Amb els diferents botones tàctils es
farà la selecció.
Es podran seleccionar diferents missatges per diferents caixers, personalizant
cadascun d’ells.
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 El caixer automàtic incorporarà una pantalla mínima de 19" que estarà centrada en el
frontal del caixer automàtic oferint una visió perfecta a l'usuari sigui quina sigui la seva
posició enfront de l'equip.
La pantalla permetrà diferents informacions així com interactuar amb el client. Almenys
oferirà tres grups d'informacions diferents i independents, permetent poder modificarles sense modificar les altres:
 Informació 1. Pagament de l'estada d'aparcament:
Aquesta aplicació, ha d’ocupar un minim de 1/3 de la pantalla, permetent tots els
tipus de funcions relacionats amb l'aparcament, com el pagament, tiquet perdut,
etc.
Informarà al client de l'import a pagar, l'import introduït i tota la informació
auxiliar relacionada amb el pagament.
 Informació 2. Panell de textos i animació configurable de forma remota:
Aquesta aplicació ocuparà la part superior de la pantalla. Un editor centralitzat
haurà de proporcionar als operadors la capacitat d'escriure ràpidament nous
textos per mostrar i posar-los a disposició en un o més caixers automàtics.
L’editor permetrà definir:


El color de la imatge de fons.



La mida, la font i el color.



El tipus d’animació:
o
o



Girar el text de dreta a esquerra, d’esquerra a dreta.
Girar el text de dalt cap a baix o de baix cap a dalt.

La velocitat de l’animació.

 Informació 3. Visualització de text lliure, animació, gràfics, pàgines web. Pàgines
interactives:
Aquesta aplicació, ocuparà un minim de 1/3 de la pantalla i possibilitarà la
utilització de l'espai disponible per a la difusió de missatges personalitzats,
imatges o vídeos. L'operador haurà d'establir el tipus d'informació que vol
mostrar a través d'un editor integrat:
 Vídeo o animacions (per exemple, GIFS animats)
 Imáatges JPG, BMP
 Textos
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINÀRIA I SISTEMES DE CONTROL D’ACCÉS PER A L’APARCAMENT DE “LES TERESES” GESTIONAT PER PUMSA I SUBMINISTRAMENT
DELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA INTEGRACIÓ TÈCNICA DELS SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE LA RESTA D’APARCAMENTS DE LA XARXA DE PUMSA A LA
CIUTAT DE MATARÓ; AIXÍ COM, EL MANTENIMENT GLOBAL DELS EQUIPS, INSTAL·LACIONS I SISTEMES

14

 Llocs Web
L'editor integrat permetrà la difusió de la informació als caixers automàtics que
hagin estat seleccionats per l'operador. També permetrà la configuració i la
visualització de pàgines web.
Per a les pàgines web, l'aplicació permetrà l'ajust de la posició vertical i
horitzontal demanant moure la finestra en quatre direccions (amunt, avall,
esquerra a la dreta) i aconseguir un millor centrat de la pàgina WEB.
L'editor també permetrà definir un text lliure, per l'elecció:
 La mida, la font i el color
 El color de la imatge de fons
Els llocs WEB, les imatges i vídeos, podran ser seleccionats mitjançant botons
tàctils disponibles al costat de la pantalla.
3.6.

CONTROLS D'ACCÉS VIANANTS

L’aparcament de Les Tereses disposarà de dos controls d'accés de vianants capaços de gestionar
tots els diferents formats de productes emesos pel sistema.
El control d'accés de vianants estarà compost per:
 Escàner per a lectura de codis BIDI, 2D, QR, lector de targetes proximitat Mifare per
abonat i altres títols, pantalla color TFT. Comunicació Ethernet amb la U.C. de Control.
 Aparell de Vídeo-interfonia IP
 Connexió amb porta automàtica.
Els requisits materials del sistema de control d’accés han de ser:
 Caixa metàl·lica composada per:
o
o
o
o
o
o
o

Scanner per la lectura de tiquets de rotació.
Lloc d’interfonia IP.
Lector de targetes de proximitat amb tecnologia Mifare.
Pantalla aproximadament de 5”7 a color
Cámara IP.
Fuente de alimentació.
Placa Mini-Pc compatible con Windows para la gestió de l’aplicació i la
comunicació amb el Sistema Central de Gestió mitjançant xarxa Ethernet i
protocolo TCP/IP .

El sistema de control d’accés ha de disposar de la següent funcionalitat:

SUBMINISTRAMENT DE MAQUINÀRIA I SISTEMES DE CONTROL D’ACCÉS PER A L’APARCAMENT DE “LES TERESES” GESTIONAT PER PUMSA I SUBMINISTRAMENT
DELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA INTEGRACIÓ TÈCNICA DELS SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE LA RESTA D’APARCAMENTS DE LA XARXA DE PUMSA A LA
CIUTAT DE MATARÓ; AIXÍ COM, EL MANTENIMENT GLOBAL DELS EQUIPS, INSTAL·LACIONS I SISTEMES

15

 Lectura i control de tiquets horaris, targetes d'abonats, vals de descompte...etc
 Pantalla a color d’un minim de 5"7 per missatges, avís, publicitat (vídeo, textos,
animacions, imatges ..) de la mateixa manera que disposen els equips d'entrada /
sortida.
 Càmera IP totalment integrada al sistema de control i gestió de l'aparcament.
 Gestió de la porta d'accés a l'aparcament
 Funcionament de l'equip fins i tot si s'interromp la comunicació amb el Sistema Central
de Gestió. La unitat emmagatzema les transaccions i alarmes i les transmet en restablir
la comunicació.
 Transmissió en temps real de les alarmes detectades i transaccions realitzades al
Sistema Central de Gestió.
El sistema de control d’accés de vianants ha de disposar d’un sistema de vídeo-interfonia IP
integrat amb el software de gestió de l'aparcament i amb el software de centralització permetent:
 Visualització dels clients en el software de gestió per a l'operador de l'aparcament.
 Visualització de l'operador en les pantalles dels equips d'entrada, sortida i caixer
automàtics.
El sistema de vídeo IP ha d’estar totalment integrat i formarà part del software de gestió i control
de l'aplicació de supervisió tant al Centre de Control de l'Aparcament com en el Centre de Control
general.
Per poder visualitzar l’operador a l’usuari les càmeres IP s’hauran de connectar als diferents
equips d'entrada, sortida, caixer automàtic i accessos de vianants de l’aparcament, mitjançant el
port USB i estaran totalment integrades en els equips, no permetent el seu accés des de l'exterior.
Els terminals d'entrada i sortida hauran de permetre la visualització dels conductors.
Els caixers automàtics mitjançant la càmera permetran la visualització del client davant de l'equip,
disposant aquesta càmera d’un gran angular per garantir un ampli camp visual.
La càmera que es troba en el lloc de control del pàrquing o al centre de control general permetrà
veure completament a l'operador
El sistema, mitjançant configuració, ha de permetre administrar el vídeo:
o Sentit únic des del lloc d’operador cap als equips d'aparcament.
o Sentit únic des dels equips d'aparcament cap al lloc operador.
o En ambdues direccions alhora.
Els equips d'entrada, sortida i caixer automàtic han d’incloure una pantalla a color compatible que
permeti la visualització de flux de vídeo, sense necessitat d'instal·lar mòduls addicionals.
El sistema ha de permetre la interacció visual entre l’operador i l’usuari i comunicar les diferents
trucades en espera que el sistema comuniqui fins que l’operador les pugui atendre.
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El sistema d'interfonia IP ha de tenir protocol SIP i estarà format per una central digital
d'interfonia instal·lada al Centre de Control de l'aparcament a la qual es connectaran els diferents
equips que composen el sistema i la consola de l'operador que permetrà la configuració de
desviament de trucada si no respon. Tots els elements es connectaran sota xarxa Ethernet
protocol TCP/IP. Al Centre de Control General s'instal·larà una consola d'operador que gestionarà
totes les trucades de tots els aparcaments, i que permetrà la configuració de desviament de
trucada si no respon.
La finalitat d'aquesta xarxa serà la de disposar d'un sistema de comunicació entre els usuaris i
l'operador de l'aparcament que permeti la utilització de tots els recursos que, com ara:






Interconnectar aquesta central amb la existent al Centro Control General.
Realitzar desviaments de trucades a altres extensions.
Realitzar desviaments de trucades a telèfons corporatius.
Realitzar desviaments de trucades a telèfons mòbils corporatius.
Realitzar telecomandaments de barreres.

3.7.

CENTRE DE CONTROL APARCAMENT

Es subministrarà i s’instal·laran els equips del Centre de Control de l'aparcament a la cabina de
control de l'aparcament públic Les Tereses, format per:
 Un servidor de dades on s'instal·larà el software de gestió de l'aparcament, software de
reconeixement de matrícula i vídeo IP, integrat en la mateixa plataforma i formant un
únic sistema, permetent el total control i gestió de l'aparcament així com el de tots els
perifèrics associats disposant de tots els mitjans audiovisuals necessaris. El software de
gestió de l'aparcament haurà de ser compatible amb el software del Centre de Control
General, de manera que es pugui realitzar una gestió en remot de l'aparcament d'una
forma totalment transparent per a l'operari.
El Centre de Control d'Aparcament estarà connectat amb tots els dispositius (expenedors de
tiquets, validadors, equips de lectura de matrícules, caixers manuals i automàtics, etc.) que es
connectaren amb el Centre de Control de l'Aparcament a través de la xarxa Ethernet i protocol
TCP / IP.
A la seva vegada el Centre de Control d'Aparcament estarà connectat mitjançant comunicació
Ethernet protocol TCP / IP al Centre de Control General de la xarxa d'aparcaments de PUMSA.

4.

SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA INTEGRACIÓ TECNICA
DELS SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DELS APARCAMENTS DE CUBA,
GRANOLLERS I PARC CENTRAL-RECINTE FIRAL

Els aparcaments de Cuba, Granollers i Parc Central-Recinte Firal s'han d'integrar des del punt de
vista tècnic d'equipaments de gestió de control i cobrament al sistema QR substituint el sistema
de banda magnètica actual. Constitueix un objectiu primordial per part de PUMSA de disposar
d’un únic sistema de gestió i control de les mateixes característiques a tots els seus aparcaments.
En aquest sentit s'ha de realitzar una adequació per a cada aparcament dels següents elements:
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 Subministrament i instal·lació del sistema de control d'accessos, lectura de matrícules i
vídeo-interfonia per la via d'entrada i en la via de sortida de vehicles.
 Subministrament i instal·lació del sistema de control i gestió d'aparcament amb funció
centralitzada, lectura de matrícules, vídeo-interfonia i de Caixa de cobrament manual.
 Subministrament i instal·lació de Controls d'accessos de vianants per rotació i abonats.
 Subministrament i instal·lació de caixers de pagament automàtic amb interfonia i vídeo
IP. Caixer automàtic d'ús mixt per a monedes, bitllets i targetes de crèdit amb Xip (EMV)
i Contactless, amb possibilitat d'adaptació a persones de mobilitat reduïda (PMR)
complint normativa europea respecte a col·locar tots els elements entre 0,90 m i 1,30 m
del terra aproximadament.
Els tres aparcaments han de disposar d'idèntic equipament i funcionalitat.
Les vies d'entrada de cada aparcament estaran formades pels següents elements:
 Un expenedor de tiquet amb codificació BIDI, 2D, QR configurable per software, lector
de targetes de proximitat Mifare per abonats i altres títols i Escàner vertical d'una mida
que permeti la introducció d'un telèfon mòbil.
 Un aparell de Vídeo-interfonia IP, amb protocol SIP.
 Una barrera automàtica amb articulació.
 Dos llaços inductius de detecció.
 Una càmera de lectura de matrícules.
 Una antena Via T.
Les vies de sortida estaran formades pels següents elements:
 Un Escàner vertical d'una mida que permeti la introducció d'un telèfon mòbil, lector de
targetes proximitat Mifare per abonat i altres títols.
 Un aparell de Vídeo-interfonia IP
 Una barrera automàtica amb articulació.
 Dos llaços inductius de detecció.
 Una càmera de lectura de matrícules.
 Una antena Via T.
Cada aparcament (Cuba, Granollers, Parc Central-Recinte Firal) disposarà:
 Un Caixer Automàtic per al pagament dels imports de l'estacionament dels vehicles,
abonats, vals de descomptes, etc. Els caixers acceptaran el pagament mitjançant:
Monedes, Bitllets i targetes de crèdit / dèbit amb Xip (EMV). Compost per: Pantalla
color, Escàner per a lectura de codis BIDI, 2D, QR, lector de proximitat Mifare, lector
targetes de crèdit EMV, Video-interfonia IP.
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 Una Caixa Manual integrat en el sistema de gestió de l'aparcament per al pagament dels
imports per l'estacionament dels vehicles, abonats, vals de descomptes, etc ... També
permetrà la creació d'abonaments, vals de descomptes i altres títols que el sistema sigui
capaç de gestionar. Haurà de estar composta per un Escàner per a lectura de codis BIDI,
2D, QR, lector de proximitat Mifare i impressora per a emetre productes amb codis BIDI,
2D, QR.
En referència als accessos de vianants es detallen el nombre d'accessos que ha de disposar cada
aparcament:
 Aparcament Cuba: 2 accessos peatonals capaç de gestionar tots els títols del sistema.
 Aparcament Plaça Granollers: 3 accessos (2 accessos peatonals y 1 accés en l’edicle del
ascensor) capaç de gestionar tots los títols del sistema.
 Aparcament Parc Central-Recinte Firal: 2 accessos peatonals capaços de gestionar tots
els títols del sistema.
A diferència de l'aparcament de Les Tereses, les conduccions, arquetes i en general obra civil per
canalitzar i situar el cablejat i els dispositius del sistema de gestió de l'aparcament així com el
cablejat d'alimentació de dades, aniran a compte de l'adjudicatari.

5.

SOFTWARE DE CONTROL I GESTIÓ DE L’APARCAMENT I DEL CENTRE DE CONTROL
GENERAL

El sistema de control i gestió de l'aparcament i sistema de control i gestió general estaran
connectats entre si mitjançant xarxa Ethernet protocol TCP/IP d'acord amb la xarxa
d'aparcaments PUMSA. El sistema haurà d'estar totalment integrat amb el reconeixement de
matrícules i el vídeo IP de cada aparcament en una mateixa plataforma i formant un sol sistema.
El software del Sistema de Gestió del Centre de Control General i el software del Centre de
Control de l'Aparcament hauran de ser compatibles i sincronitzar-se, tant en el que fa referència
al seu control com les dades, permetent controlar l’aparcament Les Tereses des del Centre de
Control General com si s’estigués en el propi aparcament. A més del control i gestió, permetrà
l'actuació, control i comandament sobre tots els dispositius de l'aparcament.
Quan qualsevol aparcament es gestioni en remot, el Centre de Control General haurà de permetre
una funcionalitat de manera autònoma, permetent gestionar tots els recursos dels aparcaments
sense interferir de cap manera o forma en l'operativitat del Centre de Control propi de cad
Aparcament, permetent treballar en paral·lel. La gestió de tots els recursos s'haurà de fer des
d'una única pantalla, permetent a l'operador del Centre de Control d'Aparcament visualitzar el
control i estat de tots els equips, transaccions i esdeveniments (alarmes) del seu aparcament i
l'operador del Centre de Control General podrà visualitzar el control i estat de tots els equips,
transaccions i esdeveniments (alarmes) de manera simultània. El sistema ha de permetre conèixer
en temps real l'estat de cadascuns dels equipaments de cada un dels aparcaments i ser alertat
immediatament en cas d'incident. A través de menús fàcils es podrà accedir a telecomandaments
remots.
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El software del sistema de control i gestió de l'aparcament ha de respondre a una arquitectura
modular composta per totes les aplicacions necessàries i que seran totes unes independents
d'altres, però integrades dins d'una mateixa plataforma, sota l’entorn Windows Server,
connectarà totes les aplicacions i equips que formen part del sistema i contindrà tota la
informació necessària per a la gestió i control dels aparcaments. Les aplicacions que formen part
d'aquest sistema es podran connectar al software del Centre de control General per actualitzar i
bolcar informació.
El software del Sistema de Gestió del Centre de Control General i el software del Centre de
Control dels aparcaments de la xarxa de PUMSA hauran tenir la mateixa arquitectura,
funcionalitat, aplicació i compatibilitat amb l’objectiu de garantir una gestió de tots els
aparcaments mitjançant una interfície des del que es visualitza l'estat de cadascun dels
aparcaments de forma simultània i actuar sobre ells. La informació d'abonats, tarifes, targetes,
matrícules i qualsevol altra informació, podrà configurar-se de forma local i/o des del Centre de
Control General existent. L'exportació de dades i extracció d'informes també es podrà configurar
per realitzar-se de forma local o centralitzada, de manera que es puguin afegir o agrupar diferents
aparcaments i/o dades.
Aquesta mateixa arquitectura entre el software del Sistema de Gestió del Centre de Control
General i el software del Centre de Control dels aparcaments de la xarxa de PUMSA permetrà
aconseguir una centralització total, visual, de gestió i de configuració per a cadascuns dels equips
que formen part dels aparcaments permetent les següents funcionalitats:
5.1.

APLICACIÓ DE SUPERVISIÓ

L'aplicació haurà de permetre la supervisió de cada un dels equips instal·lats des del centre de
control de cada aparcament i/o des del centre de control general.
 Presentació gràfica de l'estat de funcionament de cada un dels equips i els seus
perifèrics, amb codi numèric o de color representatiu de l'estat, alarma o defecte.
 Ordres adaptades a cada equip que, segons el cas i des de qualsevol estació de treball,
permet:
o
o
o
o

Obrir o tancar una barrera, reiniciar un equip.
Sol·licitar un extracte de comptabilitat a distancia.
Activar o desactivar alguns controls, como la llista negra, antipass-back, etc..
Activar o desactivar algunes funcions, como els vals descompte, etc.., les targetes
d’abonats.

 Seguiment del nivell d’ocupació del aparcament:
o Por zones, por grup de zones o per tot l’aparcament.
o Para una categoria o totes les categories d’usuaris.
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 Activació automàtica d’alarmes d’instal·lacions que s’integren en l’aparcament
(il·luminació, extracció, bombes fecals, etc….) segons certs paràmetres configurats, com
per exemple il·luminació d’un tauler.
 “Aparcament Complet”, suspensió de la distribució de tiquets horaris o prohibició d'una

categoria d'usuaris.

El sistema de reconeixement de matrícula, i el sistema de vídeo IP estarà integrat i formarà part
del software de gestió dins de l'aplicació de supervisió.
5.2.

APLICACIÓ DE CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE TARIFES

L'aplicació haurà de permetre crear o modificar tarifes, que es podran guardar al disc dur local o
exportar-les directament a la base de dades del Sistema Local i/o General, per permetre
l'actualització de forma remota des d'una estació de treball del mateix aparcament o des del
centre de Control General existent, permetent la programació de la data en la que es farà el canvi
de tarifa. L'aplicació s’haurà d’executar localment en qualsevol equip que tingui instal·lat
Windows, per a realitzar les tarifes i bolcar les tarifes actualitzades quan es connecti a la xarxa.
L'accés per a realitzar canvis en la tarifa hauran d'estar protegit per un nom d'usuari i
contrasenya. Abans de qualsevol canvi de tarifa, primer s’haurà de recuperar la tarifa antiga de la
base de dades i es guardarà localment a l'estació de treball on està instal·lada l'aplicació i
posteriorment s’enviarà als aparcaments i/o equips seleccionats.
Les tarifes permetran posar preus diferents a cada minut del dia, a cada dia de la setmana, a dies
especials, fins i tot en franges diferents dins d'un mateix dia.
Mòdul de comprovació, aquesta funció haurà de permetre provar i validar la tarifa creada o
modificada per comprovar que la tarifa funciona correctament. En la simulació s'indicarà la data,
hora i minut d'entrada i la data, hora i minut de pagament, calculant la durada de l'estacionament
i l'import a pagar.
Mòdul de simulació, aquesta funció haurà de permetre la simulació en temps real de l'impacte del
canvi d'una tarifa en la facturació d'un aparcament. L'aplicació prendrà les dades d'ocupació i dels
ingressos emmagatzemats a la base de dades durant un període determinat per l'administrador i
permetrà simular en temps real l'impacte del canvi que la nova tarifa pot tenir en la facturació de
l'aparcament. Aquests resultats han de ser exportables a Excel i/o imprimir-se pel seu tractament
posterior.
5.3.

APLICACIÓ OPERADORS

Aquesta aplicació haurà de permetre crear i configurar operadors i/o grups d'operadors que
puguin treballar en el sistema i accedir a les diferents aplicacions del sistema. L'operador haurà de
tenir accés a totes o algunes de les aplicacions en funció del perfil al qual pertany i per tant
segons els drets que li hagin estat assignats.
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El sistema haurà de permetre a l'operador accés a totes les aplicacions que li han estat permeses i
a les seves tasques. Identificant-se una sola vegada davant del sistema. L'operador no podrà
accedir al Sistema Operatiu i nomes estarà autoritzat a l'accés de les aplicacions del Sistema de
gestió. De totes les operacions realitzades per l'operador es guardarà un registre a la base de
dades.
5.4.

APLICACIÓ D’INFORMES INTRANET I WEB

Aquesta aplicació haurà de permetre als usuaris generar els seus propis informes de forma
autònoma, permetent l'edició automàtica o manual de les informacions financeres i de les
estadístiques bé per períodes fixos (diaris, mensuals o anuals) bé per a determinats períodes de
temps que siguin elegits per l'usuari.
Descripció bàsica de les funcionalitats:
• La Interfície haurà de ser fàcil d'usar i configurable amb els informes disponibles,
directament des del propi servidor, haurà de permetre l'accés a aquesta aplicació via
internet i/o intranet des de navegador web (Internet Explorer o similar), mitjançant
identificació abans el sistema.
• Accés centralitzat als informes en el supòsit que estigui controlat en remot.
• L'administrador tindrà accés a les pàgines de configuració a través d'una contrasenya i
permetrà filtrar i classificar els informes segons els criteris de funcionament específics
de cada aparcament, aquests informes hauran de ser exportables a Excel, PDF i es
podran imprimir pel seu tractament posterior.
• Interface de generador de gràfics en color, per poder veure els resultats dels informes
mitjançant gràfics de sectors i gràfics de barres.
• Els operadors de l'aparcament podran accedir als seus informes des de qualsevol PC
connectat a Internet (Intranet, VPN, ADSL ...) a través d'un navegador web com Internet
Explorer, permetent l'accés als informes des del propi aparcament o de forma remota .
• La funció d'arxiu permetrà als operadors fer còpies de seguretat periòdiques i
automàtiques de les informacions emmagatzemades a la base de dades que es facin
servir per a la publicació dels informes. La informació emmagatzemada pot ser
carregada en el sistema per a la posterior edició en forma d'informes. Els arxius
resultants es poden guardar en cadascun dels servidors i/o emmagatzemar-les en
unitats externes o en unitats de xarxa
5.5.

APLICACIÓ DE GESTIÓ D’ABONATS

Aquesta aplicació haurà de permetre gestionar tot el referent als abonats, ja siguin amb targetes
sense contacte Mifare, o simplement per mitjà de la matrícula del vehicle que permetrà l'obertura
automàtica de la barrera d'entrada i sortida als abonats que tinguin activada aquesta opció.
L’aplicació haurà de permetre poder treballar amb targetes Mifare d'altres propòsits o externes al
sistema de l'aparcament, usant l'identificatiu propi de cada targeta Mifare i associar-la com a
targeta d'abonat del sistema aparcament i que dintre el sistema tindrà una funcionalitat diferent.
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Als abonats se’ls permetrà pagar en cas de sobrepassar el temps de la seva modalitat
d’abonament en els caixers automàtics i/o caixes manuals.
Cada targeta d'abonat haurà de tenir un control de cicle d'ús en cada aparcament, caracteritzat en
una entrada i una sortida.
El sistema ha de permetre gestionar un contracte d'abonament per a un sol aparcament. Cada
abonament podrà tenir una configuració diferent en cada aparcament, segons la modalitat
horària contractada.
5.6.

APLICACIÓ DE GESTIÓ DE VALES DE DESCOMPTE

Aquesta aplicació ha de permetre gestionar els vals de descomptes que podran se configurables i
codificables al Centre de Control General existent i/o Centre de Control de l'Aparcament. Aquests
productes tenen la finalitat de servir per a reduir l' import a pagar d'un tiquet de rotació i es
podran utilitzar en els caixers automàtics i en les caixes manuals. Els vals de descomptes es
podran configurar per al seu ús en un sol aparcament o per als aparcaments de la Xarxa
d'Aparcaments PUMSA.
El sistema ha de garantir que si el descompte ofert pels vals supera la quantitat deguda, la
diferència no serà reemborsada i si l’usuari ha de pagar el saldo restant de l' import a pagar
utilitzarà els mitjans de pagament oferts pel caixer automàtic: efectiu o targeta de crèdit.
Els vals de descomptes hauran de poder-se configurar en:




5.7.

En valor (Reducció d’import).
En temps (Reducció de temps).
En percentatge de l’import total de l’aparcament.
Mitjançant l’aplicació d’una tarifa preferencial.
APLICACIÓ DE GESTIÓ DE PRODUCTES RECARREGABLES

Aquesta aplicació permetrà gestionar aquest de tipus de productes especials destinats a
contractar un servei per dies i que un cop s’exhaureixi permeti renovar-lo per ser utilitzat en el
mateix aparcament.
Aquest tipus de producte mitjançant suports diversos podran ser utilitzats directament en
l'entrada/sortida de l'aparcament o bé ser usats en els caixers automàtics.
Aquests productes hauran de ser recarregables en la caixes manual o automàtiques i el sistema en
cada expenedor o caixer podrà informar a l'usuari dels dies que li resten per esgotar el producte
contractat.
Aquest productes tindran un control de cicle d'ús a cada aparcament, sempre que es compleixi el
cicle de: entrada / sortida / entrada, no permetent l'ús si el cicle és alterat.
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5.8.

APLICACIÓ DE GESTIÓ D’ALTRES TITOLS

APLICACIÓ DE GESTIÓ D’ALTRES TITOLS. Aquesta aplicació haurà de permetre gestionar un tipus
especial de producte. El sistema haurà de permetre que es codifiqui al Centre de Control General
existent i/o Centre de Control de l'Aparcament.
Aquests productes especials han de tenir la següent funcionalitat:
 Producte que autoritza a un nombre configurable d'entrades i sortides d'un vehicle,
entre unes dates i uns horaris de validesa configurables.
 Producte que autoritza a un nombre configurable d'entrades i sortides d'un vehicle. El
període de validesa és configurable i s'expressa en dies. El període de validesa comença
des del primer ús, ja sigui en una entrada o una sortida. L'ús d'aquest títol també pot ser
limitat en el temps per una data i hora límit de començament de validesa i una data i
hora límit de cap de validesa.
5.9.

APLICACIÓ RESERVA ONLINE

Aquesta aplicació permetrà gestionar reserves de places d'aparcaments mitjançant transferències
de fitxers via FTP.
Les característiques bàsiques que ha de tenir aquesta aplicació es:






Aplicació totalment integrada amb el software de control i gestió.
Identificació de clients amb reserva mitjançant la composició d'un codi, ràpid i eficaç.
Mitjançant la identificació de la matrícula.
Possibilitat de múltiples entrades i sortides durant el període de validesa de la reserva.
Possibilitat del pagament dels excessos de temps de reserva en els caixers automàtics,
caixers manuals o en les sortides amb pagament per targeta de crèdit.
 Possibilitat de crear reserves al propi aparcament per l'operador enviant la informació
cap al sistema de reserva ON LINE
El sistema ha de garantir un cop realitzada la reserva per part del client, l’ identificació a l’entrada
de l’aparcament a traves del reconeixement de la matrícula efectuat per la càmera de l'entrada de
l'aparcament.
Després del pagament de la reserva, el client rebrà des de l’APP de Mobilitat de Mataró un rebut
que conté el codi d'identificació o la seva matrícula perquè després pugui identificar-se en el
terminal d'entrada. Aquest document o rebut que s'imprimeixi o es visualitzi mitjançant mòbil ,
serà una prova de la reserva que es pot utilitzar a l'aparcament quan sigui necessari.
El sistema permetrà una franja d'arribada autoritzada que podrà ser definida en base a l'hora
d'inici de validesa. El sistema de gestió de l’aparcament ha d’estar preparat per entregar un tiquet
de rotació pre-pagat (tiquet de reserva) amb la durada de l'estacionament corresponent a la
reserva. El temps d'estacionament corresponent a la reserva s'inicia en el moment de l'entrada.
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En el supòsit que el client superi el temps d'estacionament permès a la reserva, haurà de pagar la
l’excés de temps suplementari segons la tarifa aplicada. Aquestes superacions es podran pagar en
un caixer automàtic o manual.
En el supòsit que el client entres fora de la seva franja autoritzada per la reserva, el sistema li
proposarà que obtingui un tiquet d'entrada estàndard per entrar a l'aparcament i haurà de pagar
el pàrquing mitjançant la tarifa estàndard o sol·licitar en un caixer el canvi de la reserva que ja
tenia i transformar el seu tiquet en un pre-pagat amb la nova hora d'entrada. Aquesta operació
només serà possible si l'operador està autoritzat per a aquesta funcionalitat.
En el supòsit que la reserva del client no hagués estat rebuda pel sistema de processament de
reserves o aquest últim no l'hagi pogut guardar o fins i tot si la matrícula no fos reconeguda a
l'entrada, l'usuari haurà de recollir un tiquet de rotació estàndard per entrar a l'aparcament. Un
cop dins de l'aparcament, podrà dirigir-se amb el tiquet i el rebut de la reserva imprès a l'hora de
realitzar-la, a un caixer manual per convertir-lo en un tiquet pre-pagat per servei.
5.10. APLICACIÓ SIMULADOR TARIFES
Aquesta aplicació haurà de permetre utilitzar dades històriques reals d'ocupació i pagaments d'un
aparcament, calcular els efectes potencials d'una nova tarifes en els ingressos de cada
aparcament, exportant les dades a altres formats: Excel, etc...
5.11. APLICACIÓ VIA T
L'adjudicatari haurà de permetre les transaccions que es realitzin amb aquest sistema de
pagament.

6.

TREBALLS DE MANTENIMENT

Durant el termini de garantia, l'adjudicatari es compromet a respondrà de les avaries mitjançant
la realització d’un manteniment (preventiu i correctiu) global del software i dels equipaments,
l’objectiu del qual serà:
- Obtenció d’un rendiment òptim de les instal·lacions i equips que permetin oferir el
servei de pàrquing al públic durant el major temps i amb la major qualitat possible.
- Reduir el nombre d'avaries i incidències imprevistes i la durada d'aquestes, amb la
finalitat d'explotar al màxim les prestacions dels equips i sistemes instal·lats i pertorbar
el mínim possible als usuaris.
- Assolir la màxima vida útil dels equips i sistemes instal·lats, de manera que la inversió
realitzada resulti el més eficient possible.
Els treballs de manteniment es realitzaran durant el període de garantia que com a mínim serà de
dos anys, sens perjudici del termini ofert pel adjudicatari.
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L’oferta haurà d’incloure un servei de manteniment integral de tot el sistema subministrat, a
nivell preventiu i correctiu, durant el termini de garantia, comptats des de l’acta de recepció dels
elements subministrats.
- Manteniment Preventiu. Les feines corresponents a les tasques de manteniment es duran a
terme en horari acordat prèviament. Bimensualment es procedirà a la revisió de tots els
elements de gestió i control de l’aparcament i el centre de control general (incloent la mà
d’obra dels tècnics competents):
Aparcaments.
1. Element d’accés d’entrada i sortida:
- Ajust de pujada / baixada de barrera.
- Comprovació d'alarma per a casos de trencament de barrera i/o avaria de l'equip.
- Control de reobertura de la barrera per detecció d'algun obstacle durant la baixada de la
mateixa.
- Comprovació de desgast de peces.
- Control de funcionament del ventilador i calefactor.
- Lubricació i ajust de les peces mecàniques.
- Comprovació i ajust de l'electrònica de funcionament.
- Control final de funcionament de l'equip.
- Ajust i comprovació del llaç Mòduls d'entrada i sortida.
- Verificació de funcionament i neteja de l'emissor de tiquets.
- Comprovació i ajust de l’impressora tèrmica de l’emissor de tiquets i l’obtenció d’un
tiquet de test.
- Comprovació i ajust del lector de control de tiquets i targetes d’abonats.
- Neteja de les cèl·lules de l'equip.
- Lubricació i ajust de les peces mecàniques.
- Comprovació i ajust de l'electrònica de funcionament.
- Comprovació de desgast final de peces.
- Verificació d’estat del cablejat Mòduls d’ entrada i sortida.
- Comprovació del sistema de interfonia (mòdul de veu, botó tàctil de trucada)
- Comprovació del sistema de lectura de càmeres, instal·lació i cablejat.
- Verificació de l’estat de l’antena Via T, comprovació de realització de lectura i correcte
funcionament.
2. Caixa Manual.
- Verificació d’estat del cablejat Caixer manual
- Neteja de l'emissor / lector de tiquets.
- Comprovació i ajust de l’impressora tèrmica i obtenció d’un tiquet de test.
- Obtenció de tiquet per a control d'impressió i gravació.
- Neteja de totes les cèl·lules de l'equip lector.
- Revisió del lector de proximitat Mifare.
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Lubricació i ajust de les peces mecàniques.
Comprovació i ajust de l'electrònica de funcionament.
Comprovació de desgast de peces.
Comprovació i neteja del teclat, pantalla i CPU (control de funcionament del ventilador,
font d’alimentació).
- Revisió del correcte funcionament del software de gestió de l’aparcament.
-

3. Caixers Automàtics.
- Revisió i comprovació dels tancaments de seguretat i la seva lubricació.
- Neteja de les cèl·lules de l'equip.
- Control de funcionament del ventilador i calefactor.
- Comprovació de desgast de peces.
- Comprovació i neteja del selector electrònic de monedes.
- Comprovació i neteja del lector de bitllets.
- Comprovació i neteja del lector sense contacte tecnologia Mifare.
- Revisió del correcte funcionament i visualització de la camera de video.
- Comprovació i correcte funcionament del teclat EMV.
- Revisió pantalla i dels seus suports tactils.
- Comprovació i ajust del funcionament de tubs i hoppers.
- Lubricació i ajust de les peces mecàniques.
- Comprovació i ajust de l'electrònica de funcionament.
- Comprovació final de funcionament de l'equip. Servidor i programari
- Inspecció del bon funcionament del software i del servidor (eventuals alarmes crítiques i
no crítiques, etc).
4. Lectors peatonals.
- Funcionament altaveus.
- Funcionament centraleta Lector de pas per vianants.
- Verificació estat general.
- Verificació lectura tiquets i targetes d’abonat.
- Verificació de transmissió de les alarmes.
- Verificació cablejat, targeta i font d’alimentació.
- Comprovació del correcte funcionament de la pantalla de vídeo.
Centre de Control General.
- Comprovació del correcte funcionament del software.
- Revisió del cablejat.
- Revisió i correcte funcionament dels sistemes informàtics.
- Verificació del funcionament en remot de tots les elements dels aparcaments.
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- Manteniment Correctiu. El manteniment correctiu inclou la reparació i la reposició de peces
per avaria, segons els supòsits contemplats i pels terminis previstos:
1) Manteniment correctiu ordinari: Les reparacions o manteniment correctiu necessari
durant la vigència del termini de garantia previst inicialment per 2 anys (sens perjudici del
termini ofert), anirà a càrrec de l’adjudicatari, sense que en cap cas pugui ser imputable
cap cost a càrrec de PUMSA. Per tant, durant el termini de garantia el manteniment a
càrrec de l’adjudicatària serà integral.
S’exclouen els casos previstos a continuació:
- Manteniment correctiu extraordinari: Aniran a càrrec de PUMSA durant tota la vigència del
contracte les reparacions correctives, produïdes per accidents o actes de vandalisme, sense
perjudici de repercutir el seu cost a tercers responsables.
Dins del manteniment estaran inclosos els recanvis originals i el petit material necessaris per a la
reparació de les avaries i qualsevol altra despesa que es derivi de la reparació, com ara despeses
de transport i enviament dels equips al fabricant per a la seva reparació, mà d’obra dels tècnics
competents, etc...
El manteniment preventiu i correctiu serà sobre la totalitat dels equips, instal·lacions,
infraestructures que hagin estat subministrades, instal·lades i posades en servei per l'adjudicatari
com a conseqüència d'aquest contracte en tots els aparcaments de la xarxa PUMSA.
En cas d'identificar una incidència, l'adjudicatari haurà de donar resposta en funció del grau de
l'avaria reportada. En el cas que es tracti d'una Avaria Lleu, la resposta ha de ser en menys de 48
hores. En el cas que es tracti d'una Avaria de Grau Mitjà, la resposta ha de ser en menys de 24h. Si
es produeix una Avaria Greu, la resposta ha ser en menys de 4h.
a- Avaries Lleus: Es consideren avaries lleus les incidències que permeten seguir funcionant
els equips mantenint el servei a l'usuari final. Per exemple, fallada en un bitlleter caixer
(per exemple, es pot seguir cobrant l'estacionament amb altres mitjans de pagament, o
en altres punts de l'aparcament).
b- Avaries de Grau Mitjà: Es consideren avaries de grau mitjà aquelles incidències que
impedeixen el funcionament d'algun dels equips de l'aparcament, però es manté el servei
a l'usuari final. Per exemple fallada en un caixer automàtic (per exemple, es pot cobrar
l'estacionament en un altre caixer o a la caixa manual).
c- Avaries Greus: Es considerarà una avaria greu en qualsevol dels aparcaments la incidència
que impedeixi el funcionament d'algun dels equips de l'aparcament i a més no permeti
continuar amb el servei a l'usuari final (entre d’altres, incidència en el servidor).

SUBMINISTRAMENT DE MAQUINÀRIA I SISTEMES DE CONTROL D’ACCÉS PER A L’APARCAMENT DE “LES TERESES” GESTIONAT PER PUMSA I SUBMINISTRAMENT
DELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA INTEGRACIÓ TÈCNICA DELS SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE LA RESTA D’APARCAMENTS DE LA XARXA DE PUMSA A LA
CIUTAT DE MATARÓ; AIXÍ COM, EL MANTENIMENT GLOBAL DELS EQUIPS, INSTAL·LACIONS I SISTEMES

28

7.

TERMINI DE LLIURAMENT. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ

L'adjudicatari del procediment de contractació, després de la signatura del contracte estarà
obligat a subministrar els equips objecte d'aquest contracte en un termini màxim de 12 setmanes.
L’adjudicatari un cop recepcionats els equips haurà d’entregar un informe certificat a PUMSA
justificant que els elements no presenten cap defecte de fabricació segons les característiques
tècniques que es demanen en el Plec. Així mateix, l’adjudicatari tindrà un temps màxim
d’instal·lació i proves dels equips de dos setmanes.
En el supòsit de demora en els terminis parcials abans indicats (tant pel subministrament com per
a la instal·lació), es considerarà motiu de penalització greu als efectes de la seva qualificació de
conformitat amb la clàusula 25 del PCAP.
L’adjudicatari haurà de prioritzar el subministrament i instal·lació de l’aparcament de Les Tereses
respecte als altres aparcaments que integren la xarxa, posteriorment i seguint aquest ordre es
realitzarà el subministrament i instal·lació a l’aparcament de Plaça de Cuba, Plaça Granollers i Parc
Central. Tot això, respectant el termini màxim de 12 setmanes establert per al subministrament
de tots els equips dels diferents aparcaments.
L’adjudicatari amb prèvia antelació de d’una setmana haurà d’avisar a l’empresa Pumsa de
l’arribada dels subministres a l’aparcament objecte dels treballs d’instal·lació, el numero de
tècnics que realitzaren els treballs i informar de la planificació diària amb la finalitat de poder
adoptar les mesures necessàries per garantir amb el personal de PUMSA, la supervisió de l’
instal·lació i garantir el correcte funcionament del servei envers a l’usuari.
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