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1.

OBJECTE DEL PROJECTE

Segons conversa mantinguda amb el Sr. Carles Pi, alcalde de l’Ajuntament de
Pals, es procedeix a l’elaboració d’un projecte per a l’estudi de la implantació
d’un sistema de vídeo vigilància al municipi de Pals. Els diferents aspectes
funcionals del projecte estan basats en els requisits proporcionats pel Sr. Martí
Alonso, caporal de la Policia Local de Pals.
En el següent projecte s’estudiarà la implantació d’un sistema de
videovigilància d’alta resolució adaptat a la LOPD, segons les exigències de la
CCDVC i a les necessitats de la comunitat per garantir la seguretat partint dels
següents criteris:
-

-

-

-

-

L’objectiu principal del sistema de vídeo vigilància és garantir la
seguretat de la població, mitjançant l’efecte dissuasiu amb la presència
de càmeres de seguretat connectades a un sistema de vídeo vigilància
central instal·lat a la seu de la Policia Local de Pals.
El sistema de vídeo vigilància ha de tenir la capacitat d’enregistrament
d’imatges, al qual es pugui accedir en cas d’ocórrer qualsevol succés a
la població durant un període determinat, de manera que la Policia Local
pugui obtenir informació visual per a la seva investigació.
Disposar d’un sistema amb la capacitat de detecció de matrícules amb
la mateixa finalitat de millorar la resposta policial immediata a la
localització de vehicles en recerca i la resposta policial de les unitats
d’investigació d’altra banda, que passen a disposar d’informació
rellevant pel seguiment i la investigació de delictes comesos en el
municipi.
Disposar d’un sistema que garanteixi la tranquil·litat dels veïns de la
comunitat i, en cas necessari, garanteixi un suport en l’actuació dels
cossos i forces de seguretat.
Disposar d’un sistema de control d’accés sancionar per disminuir els
accessos no autoritzats amb vehicle a zones no permeses del municipi.
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2. EMPLAÇAMENT
La implantació del sistema de vídeo vigilància, objecte d’aquest estudi, es
realitzarà en el nucli urbà i diferents urbanitzacions del municipi de Pals,
especialment en els diferents punts d’accés a aquests. Així, aquest projecte
estudia la implantació en els següents punts d’accés:
2.1 EMPLAÇAMENT 1 – CRUÏLLA DE LA DEPURADORA
UTM(X): 512837.62 UTM (Y): 4648275.28
Corresponent a la cruïlla dintre les carreteres C-31 i la carretera direcció a la
depuradora i el Golf Serres de Pals, situant-se a la illeta central.

1. Emplaçament primer punt de control
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2.2 EMPLAÇAMENT 2 - RODONA DE LA PROA:
UTM X: 512485 UTM Y: 4645904
Corresponent a la carretera GIV-6502 ubicada a la illeta de la dreta de la
calçada en el sentit de la rodona d’accés nord a Pals.

2. Emplaçament segon punt de control

2.3 EMPLAÇAMENT 3: PÀRQUING CAN PADRÉS
UTM X: 512556 UTM Y: 4646911
Corresponent a la carretera GIV-6502 ubicada a la illeta de la dreta de la
calçada en el sentit de la rodona d’accés nord a Pals.

3. Emplaçament tercer punt de control
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2.4 EMPLAÇAMENT 4: CRUÏLLA DE SA PUNTA
UTM X: 516806 UTM Y: 4647654
Corresponent a l’encreuament de la carretera GI-6502 situada a la illeta
central entre el carrer Golf i el carrer Mestral.

4. Emplaçament quart punt de control

2.5 EMPLAÇAMENT 5: STOP SELF
UTM X: 515978 UTM Y:4648039
Corresponent a la carretera GI-6502 a l’alçada del aparthotel Viles Golf
Beach.

5. Emplaçament cinquè punt de control
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2.6 EMPLAÇAMENT 6: LES BASES D’EN COLL
UTM X: 515709 UTM Y:4649521
Corresponent a la cruïlla del carrer del Golf amb el camí a la deixalleria

6. Emplaçament sisè punt de control
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3. SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA
El sistema de vídeo vigilància implantat ha de disposar d’uns elements bàsics
mínims que garanteixin que aquest compleix amb la seva finalitat, una solució
que registri el pas dels vehicles i la seva matrícula, entregant la imatge
associada. Aquesta informació haurà de quedar emmagatzemada de forma
que sigui fàcilment localitzable a la plataforma de gestió. Així, aquests
elements mínims estan constituïts per les diferents càmeres de vídeo
implantades en cada punt estratègic (vegeu apartat 6), un sistema
d’enregistrament d’imatges i un o més discs durs per a l’emmagatzemament
d’aquestes i disposar d’una plataforma amb la capacitat d’enregistrament i
gestió de matrícules a través d’un sistema LPR (License Plate Recognition)
amb avisos immediats als dispositius indicats pel contractant.

Així, es consideraran les següents indicacions per al desenvolupament del
projecte:
-

-

-

-

-

-

-

Es procedirà a la instal·lació d’un rack a les dependències de la Policia
Local per a la ubicació del sistema d’enregistrament d’imatges, SAI,
elements de xarxa i d’altres.
S’instal·larà un o més sistemes d’enregistrament d’imatges amb prou
capacitat per a poder rebre el senyal de totes les càmeres instal·lades.
Independentment del model o tipus de sistema que s’esculli, s’optarà
per un sistema de cost únic.
S’instal·larà un o més sistemes de reconeixement de matrícules que
compleixin amb les mateixes especificacions que en els sistemes
d’enregistrament d’imatges.
Tant els sistemes d’enregistrament com els de reconeixement de
matrícules hauran de disposar de capacitat per emmagatzemar la
informació del sistema mitjançant un o diversos discs durs.
Per a l’emmagatzematge, a més, s’haurà de tenir en compte la
necessitat d’un sistema de còpies de seguretat que garanteixi la
protecció de la informació en cas de danys.
Per a cadascun dels accessos a la població com a mínim s’utilitzaran
dos tipus diferents de càmera, una càmera destinada al reconeixement
de matrícules i una altra destinada a visualitzar l’entorn denominada
càmera d’ambient.
La càmera per a la detecció de matrícules haurà de ser, sense excepció,
un tipus de càmera IP MEGAPIXEL de resolució mínima HD, amb una
velocitat de captura d’imatges de 50 ips (imatges per segon) en format
PAL, una òptica adaptada a la distància que enfoqui, pot variar entre 2,8
i 50 mm, i un rang dinàmic de mínim 100dB, elements necessaris per a
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-

-

-

la reducció de soroll en la imatge provocats per possibles
contaminacions lumíniques
La càmera ambient haurà de ser, sense excepció, un tipus de càmera
IP MEGAPIXEL de resolució mínima Full HD, valorant-se de forma
positiva una resolució més gran, amb una òptica de màxim 4 mm.
Cada càmera, independentment del seu tipus, haurà de ser protegida
per una carcassa amb grau de protecció mínim IP67 i disposar de
sistema antivel, o bé la mateixa càmera haurà de disposar d’aquestes
proteccions.
Per cada punt s’instal·larà un focus d’IR (infraroig) per il·luminació de
suport que utilitzi una tecnologia lumínica LED array o de superiors
característiques amb distància aproximada d’uns 40 o 50 metres,
hauran de complir també la norma de protecció IP67.

Les càmeres hauran de disposar d’una targeta SD per
l’emmagatzematge de les lectures en cas de pèrdua de comunicacions.
Un cop restablertes les comunicacions, la càmera haurà de transferir de
forma automàtica les lectures a la plataforma de gestió.
- El sistema de lectura de matrícules ha de garantir un correcte
enregistrament dels vehicles tenint en compte les següents
circumstàncies:
o Vehicles a velocitats de fins a 200 km/h
o Distància de captura entre 15 i 40 metres
de reconeixement de matrícules (mínim 95%)
o Reconeixement de totes les matrícules europees, països de l’est
d’Europa, Rússia i nord d’Àfrica.
o Condicions ambientals (dia i nit) i condicions meteorològiques
adverses (pluja, vent, boira, etc.).
A més a més s’hauran de tenir en compte les següents funcionalitats:
-

-

La detecció del pas de cada vehicle.
El reconeixement de la seva matrícula mitjançant captura d'imatge i
processament OCR.
La comparació de la matrícula respecte a les llistes blanques i negres
prèviament
carregades.
En cas de detectar un vehicle que està en la llista negra:
o Prendrà una fotografia de la matrícula posterior i una altra a color
del context que permeti identificar el model i la zona de captura.
o Generarà un fitxer, que juntament amb les fotografies, inclourà
almenys:
▪ La data, hora, minut i segon sincronitzats amb el servidor
del Centre de Control.
▪ Localització del punt de control.
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▪
▪

-

-

Matrícula capturada.
Codi de control per a verificar que els fitxers no han estat
modificats.
o Enviarà la informació encriptada al Centre de control que
generarà la corresponent alarma.
L'actualització de manera remota, des del Sistema de Gestió, de llistes
blanques i negres.
Sistema de sincronització NTP al servidor existent en el Centre de
Control o GPS.
El sistema de cerques ha de permetre realitzar cerques avançades, a
més de possibilitar l’opció de desar-les per tal de tenir un històric
recurrent.
Facilitar l’explotació i anàlisi de la informació obtinguda sobre diferents
cerques o escenaris.
Generar informes personalitzats dins de la mateixa plataforma, amb
possibilitat d’enviament de forma automàtica via correu electrònic,
podent configurar la seva periodicitat (data i hora), vigència d’enviament
i destinatari/destinataris.
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4. CONTROL D’ACCÉS
L'objecte del control d’accés és realitzar la implantació d'un sistema que
permeti la detecció d'accessos de vehicles no autoritzats en les àrees de
prioritat residencial de l'àmbit de el projecte, per a la tramitació de la denúncia
d'infracció per incompliment de l'Ordenança de Circulació de l'Ajuntament de
Pals.
Les persones naturals o jurídiques que volen accedir a les àrees restringides
hauran de sol·licitar la seva autorització seguint els procediments que determini
l'Ajuntament de Pals i que queden fora de l'àmbit de el present projecte.
Per tant, es consideren vehicles no autoritzats, tots aquells que no formin part
de la llista blanca, i seran considerats presumptes infractors tramitant després
de la validació manual, la corresponent denúncia. L'adjudicatari haurà
d'assegurar el compliment de tots els requisits legals necessaris per a dotar el
sistema de plenes garanties jurídiques en la generació de denúncies.
El sistema, un cop en funcionament, descartarà automàticament la presumpta
infracció de vehicles que realitzin l'accés als diferents aparcaments de l'àmbit
de el projecte, al comprovar que han sortit de la zona restringida en un termini
inferior a què estipuli l'Ajuntament de Pals.
No obstant això l'adjudicatari haurà d'incorporar a sistema el llistat de
matrícules autoritzades, tant les denominades llistes blanques com les negres,
que li proporcioni l'Ajuntament de Pals prèviament a la posada en servei de el
Sistema.

Per a la selecció dels punts de control s'han analitzat les diferents entrades de
la vila de Pals.
Carrers que permeten l'entrada de vehicles a centre de poble tenint en compte
el dels possibles moviments que permeten, s'han seleccionat per implantar els
punts de control. Hi ha una cinquena càmera en una zona per evitar vehicles
en contra direcció.

Un cop seleccionats els carrers on implantar els punts de control, s'ha procedit
a la determinació del punt aproximat de control.

Els punts seleccionats són:
1.- C/de la creu
2.- C/ del Raval
3.- Camí al cementiri
REALITZAT: SECUSTEL SISTEMES S.L.U.
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4.- Accés sud a C/ de la mina.
5.- Coll de les bases

7. Vista general situació punts de control d’accés

8. Control d’accés 5 Coll de les Basses
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Per a la implantació del sistema serà necessari realitzar els treballs de:
• Instal·lació dels equips de control d'accessos en els punts seleccionats.
• Execució de l'obra civil complementària.
• Dotació de subministrament elèctric.
• Connexió mitjançant xarxa de comunicacions a el Centre de Control.
• Instal·lació de sistema de gestió i lloc d'operador en un Centre de Control la
ubicació serà determinada per l'Ajuntament de Pals.
4.1 FUNCIONALITATS DEL CONTROL D’ACCÉS

Els controls d'accés es basaran en tecnologies de visió artificial compostos per
càmeres de reconeixement de matrícula i d'imatges del context.

El sistema en cada punt de control tindrà les següents funcionalitats:
• La detecció de el pas de cada vehicle.
• El reconeixement de la seva matrícula mitjançant captura d'imatge i processat
OCR.
• La comparació de la matrícula pel que fa a les llistes blanques i negres
prèviament carregades.
• En cas de detectar un vehicle en llista blanca, registrarà el seu pas per a la
posterior generació d'aforaments de trànsit i l'enviarà encriptat a el Centre de
Control.
• En cas de detectar un vehicle que no està a la llista blanca o si es produeix
una fallada en la captura de la matrícula:
•
•

Prendrà una fotografia de la matrícula del darrere i una altra a color del
context que permeti identificar el model i la zona de captura. o
Generarà un fitxer, que juntament amb les fotografies, inclourà al
menys:
- La data, hora, minut i segon sincronitzats amb el servidor de el
Centre de Control.
- Localització de el punt de control.
- Matrícula capturada.
- Codi de control per verificar que els fitxers no han estat
modificats.
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•
•

Al seu torn també registrarà el pas per a la posterior generació
d'aforaments de trànsit.
Enviarà la informació encriptada a el Centre de control per a la seva
validació manual com a presumpta infracció i possibilitar la posterior
tramitació de la denúncia.

• En cas de de detectar un vehicle que està a la llista negra:
•
•

•
•
•
•
•

Farà una fotografia de la matrícula del darrere i una altra a color del
context que permeti identificar el model i la zona de captura.
Generarà un fitxer, que juntament amb les fotografies, inclourà al
menys:
- La data, hora, minut i segon sincronitzats amb el servidor de el
Centre de Control.
- Localització de el punt de control.
- Matrícula capturada. o Al seu torn també registrarà el pas per a
la posterior generació d'aforaments de trànsit.

Enviarà la informació encriptada a el Centre de control que generarà
la corresponent alarma.
L'actualització de forma remota, des del Sistema de Gestió, de llistes
blanques i negres.
Sistema de sincronització NTP a servidor hi ha al Centre de Control o
GPS.
L'enviament encriptat de les dades d'aforament agrupats en intervals
temporals a especificar per l'Ajuntament de Pals.
El sistema permetrà l'enviament d'un senyal de vídeo a color per a la
seva visualització en el Centre de Control.

4.2 CARACTERÍTIQUES ESPECIALS DEL SISTEMA DE CONTROL
D’ACCÉS
Durant el procés d’instal·lació del sistema de control d’accés s’hauran de tenir
en compte els següents criteris.

-

El cost total de la instal·lació ANIRÀ A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI.
La gestió de les sancions d’acord amb les ordenances municipals es
realitzarà mitjançant la creació d’una llista que haurà de ser validada per
un agent de la Policia Local o bé per l’empresa adjudicatària, per a poder
exportar aquesta llista en una passarel·la amb l’òrgan sancionador
corresponent.
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-

-

-

Es definirà mitjançant contracte la part a repartir dels ingressos de les
sancions. El preu de sortida serà d’un mínim per l’ajuntament de 20%
durant el primer any i un 25% durant el segon any, els licitadors hauran
de presentar una oferta de millora sobre aquests percentatges.
Els punts exactes per a la instal·lació dels accessos poden variar en
funció de criteris estimats pel departament competent en matèria de
cultura.
Donat que la instal·lació anirà totalment a càrrec de l’empresa
adjudicatària no es defineixen especificacions tècniques, per a la
realització de la instal·lació a condició que reuneixin les funcionalitats
esmenades en el punt 4.1
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5. CONNECTIVITAT
Per a realitzar la xarxa de comunicacions entre els diferents punts del sistema
de vídeo vigilància de manera eficient i eficaç s’utilitzarà tecnologia sense fils.
D’aquesta manera, s’implantarà una xarxa informàtica dedicada únicament al
sistema de vídeo vigilància composta pels diferents tipus d’antenes en
modalitat punt a punt o punt a multipunt segons les necessitats de l’entorn.
Dins de les possibilitats tecnològiques disponibles actualment en el mercat, i
tenint en compte el pressupost disponible destinat a la implantació del sistema,
es treballarà amb tecnologies en rangs lliures de llicència, optant doncs per
tecnologia WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Acces). A més,
s’utilitzarà l’estàndard MIMO, (Multiple-input Multiple-output), un sistema de
transmissió que, a diferència d’un sistema convencional, augmenta l’eficiència
espectral d’un sistema de comunicació sense fils mitjançant l’ús del domini
espacial, el qual permetrà enllaços de fins a 800 Mb/s d’amplada de banda,
molt superiors als que es podrien aconseguir amb tecnologies de preu similar.
Actualment cada fabricant desenvolupa tecnologies pròpies per a millorar les
velocitats de transferència, la modulació entre antenes, l’eficiència de les
mateixes i la millora del rendiment i fiabilitat de les comunicacions. Per tant,
s’optimitzarà la instal·lació mitjançant la millor configuració, triant les antenes
més adequades per a obtenir el màxim rendiment de les càmeres instal·lades,
i així poder enviar imatges al servidor de gravació amb el màxim de qualitat i
velocitat possible, evitant així qualsevol pèrdua d’informació derivada d’algun
possible micro tall habitual en comunicacions sense fils.
La instal·lació del sistema de comunicacions s’haurà d’adequar a la normativa
existent, ordre ETU/1033/2017, de 25 d’octubre, per la qual s'aprova el quadre
nacional d'atribució de freqüències.
La projecció del sistema s’ha dissenyat pensant en un sistema de
comunicacions treballant la banda de 5 MGhz, de manera que quedarà
afectada per la UN-128, la qual reproduïm a continuació.

Aplicacions d'ús comú en les bandes de 5150-5350 MHz i 5470-5725 MHz.
Espectre harmonitzat segons la Decisió 2005/513/CE, modificada per la
Decisió 2007/90/CE, en la banda de 5 GHz per a sistemes d'accés sense fil a
xarxes de comunicacions electròniques, incloses les xarxes d'àrea local
(WAS/*RLAN).
Les bandes de freqüència indicades seguidament podran ser utilitzades pel
servei mòbil en sistemes i xarxes d'àrea local d'altes prestacions, de
conformitat amb les condicions que s'indiquen a continuació. A fi de garantir
REALITZAT: SECUSTEL SISTEMES S.L.U.
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que els equips radioelèctrics compleixen amb els requisits essencials segons
la Directiva 2014/53/UE, hauran de disposar de la corresponent avaluació de
la conformitat sobre la base de la norma EN 301 893 o especificació tècnica
equivalent, segons els procediments indicats en el Reial decret 188/2016, pel
qual s'aprova el Reglament pel qual s'estableixen els requisits per a la
comercialització, posada en servei i ús d'equips radioelèctrics.
Banda 5150-5350 MHz: En aquesta banda l'ús pel servei mòbil en sistemes
d'accés sense fil incloent comunicacions electròniques i xarxes d'àrea local, es
restringeix per a la seva utilització únicament a l'interior de recintes. La potència
isotròpica radiada equivalent màxima serà de 200 mW (p.i.r.e.), sent la densitat
màxima de p.i.r.e. mitjana de 10 mW/MHz en qualsevol banda d'1 MHz. Aquest
valor es refereix a la potència feta una mitjana de sobre una ràfega de
transmissió ajustada a la màxima potència. Addicionalment, en la banda 52505350 MHz el transmissor haurà d'emprar tècniques de control de potència
(TPC) que permetin com a mínim un factor de reducció de 3 dB de la potència
de sortida. En cas de no usar aquestes tècniques, la potència isotròpica
radiada equivalent màxima haurà de ser de 100 mW (p.i.r.e). Resta de
característiques tècniques han d'ajustar-se a les indicades en la Decisió de
la CEPT ECC/*DEC(04)08.
Aquestes utilitzacions són d'ús comú, per la qual cosa no es garanteix la
protecció enfront d'altres serveis legalment autoritzats ni pot causar
pertorbacions a aquests.
Banda 5470-5725 MHz: Aquesta banda pot ser utilitzada per a sistemes
d'accés sense fil a xarxes de comunicacions electròniques, així com per a
xarxes d'àrea local a l'interior o exterior de recintes, i les característiques
tècniques han d'ajustar-se a les indicades en la Decisió de
la CEPT ECC/*DEC(04)08. La potència isotròpica radiada equivalent serà
inferior o igual a 1 W (p.i.r.e.). Aquest valor es refereix a la potència feta una
mitjana de sobre una ràfega de transmissió ajustada a la màxima potència.
Addicionalment, en aquesta banda de freqüències el transmissor haurà
d'emprar tècniques de control de potència (TPC) que permetin com a mínim un
factor de reducció de 3 dB de la potència de sortida. En cas de no usar
aquestes tècniques, la potència isotròpica radiada equivalent màxima (p.i.r.e)
haurà de ser de 500 mW (p.i.r.e.).
Aquestes utilitzacions són d'ús comú, per la qual cosa no es garanteix la
protecció enfront d'altres serveis legalment autoritzats ni pot causar
pertorbacions a aquests.
Els sistemes d'accés sense fils incloent RLAN que funcionin en les bandes
5250-5350 MHz i 5475-5725 MHz hauran d'utilitzar tècniques de mitigació que
proporcionin almenys la mateixa protecció que els requisits de detecció,
REALITZAT: SECUSTEL SISTEMES S.L.U.
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operació i resposta descrits en la norma EN 301 893 per a garantir un
funcionament compatible amb els sistemes de radio determinació.
Per als punts on l'orografia del terreny dificulti o impossibiliti la utilització de
comunicacions wifi s'optarà per la instal·lació d'un router 4G per a la connexió
amb el sistema d'enregistrament principal ubicat a les dependències de la
policia local, tenint en compte el consum de dades que genera la qualitat de
les càmeres i les ips adquirides no s'exigirà la visualització continua d'aquestes
càmeres a la policia local, per tant, s'haurà de preveure la instal·lació d'un
sistema d'enregistrament d'imatges en el lloc d'instal·lació de la càmera.
El licitador tindrà la llibertat de proposar un sistema de comunicacions diferent
garantint l'èxit i correcte funcionament de les comunicacions adaptant-se a les
necessitats del projecte.
Un cop realitzada la instal·lació es procedirà a la revisió de la configuració del
sistema de comunicacions, en què ES DENEGARÀ EL VISTIPLAU
D'EXECUCIÓ D'OBRA QUE QUEDARÀ REFLECTIT EN EL CERTIFICAT
FINAL D'OBRA EN CAS DE DETECTAR-SE ALGUNA DISCONFORMITAT
AMB LES NORMATIVES VIGENTS DE COMUNICACIONS. En aquest cas es
donarà l'opció de corregir aquestes deficiències dins del termini acordat per
l'execució de l'obra.
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5.1 ESTRUCTURA DE LES COMUNICACIONS
Per al correcte funcionament de les comunicacions s’ha determinat la següent
estructura:

POLICIA LOCAL

POLICIA LOCAL

AP SECTORIAL 2

RODONA DE LA
PROA
ESTACIÓ (AP 2)

AP SECTORIAL 1

1 CRUILLA
DEPURADORA

3 PÀRQUING
CAN PADRÉS

REPETIDOR MAS
TOMASÍ
ESTACIÓ (AP 1)

ESTACIÓ (AP 1)

ESTACIÓ (AP 1)

AP SECTORIAL 3

6 LES BASSES
D'EN COLL
ESTACIÓ (AP 3)

5 ACCÉS PLATJES
STOP SELF
ESTACIÓ (AP 3)

9. Esquema de l’estructura de comunicacions
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5.1.1 EDIFICI POLICIA LOCAL
La col·locació de 2 antenes sectorial a l’edifici de la policia local en les torres
de comunicacions existents.
•

La primera AP SECTORIAL 1 serà una antena sectorial de 90º amb
una potència recomanada de 20 dBi i un PIRE de 30 dBm màxim on
s’enllaçaran les estacions corresponents a l’emplaçament 1 (Cruïlla de
la depuradora) emplaçament 2 (Pàrquing de Can Padrés) i al repetidor
ubicat al dipòsit d’aigües de Mas Tomasí.

10. Àrea de cobertura sectorial 1
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•

•
La segona AP SECTORIAL 2 serà una antena sectorial de 60º amb una
potència recomanada de 20 dBi i un PIRE de 30 dBm màxim on
s’enllaçarà l’estació corresponent a l’emplaçament 2, no s’utilitzarà un
enllaç punt a punt tenint en compte la possibilitat d’ampliació
d’emplaçaments de control en projectes futurs.

11. Àrea de cobertura sectorial 2
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5.1.2 DIPOSIT D’AIGÜES DE MAS TOMASÍ
- La col·locació d’una antena sectorial al dipòsit d’aigües de Mas Tomasí a
una de les torres de comunicacions existents, denominada AP SECTORIAL 3
que serà una antena sectorial de 60º amb una potència recomanada de 20 dBi
i un PIRE de 30 dBm màxim on s’enllaçaran les estacions corresponents a
l’emplaçament 1 (Cruïlla de la depuradora) emplaçament 2 (Pàrquing de Can
Padrés) i al repetidor ubicat al dipòsit d’aigües de Mas Tomasí.

12. Àrea de cobertura sectorial 3
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- La col·locació d’una antena estació al dipòsit d’aigües de Mas tomasí a
una de les torres de comunicacions existents, amb una potència recomanada
de 20 dBi i un PIRE de 30 dBm màxim que enllaçarà amb l’antena AP
SECTORIAL 1 situada a la policia Local.

13. Simulació zona de fresnel de l’enllaç

14. Representació 3D de l’enllaç
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5.1.3 EMPLAÇAMENT 1
- La col·locació d’una antena estació a l’emplaçament 1 per donar servei a
les càmeres de la cruïlla de la depuradora, amb una potència recomanada de
20 dBi i un PIRE de 30 dBm màxim que enllaçarà amb l’antena AP SECTORIAL
1 situada a la policia Local.

15. Simulació zona de fresnel de l’enllaç

16. Representació 3D de l’enllaç
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5.1.4 EMPLAÇAMENT 2
- La col·locació d’una antena estació a l’emplaçament 2 per donar servei a
les càmeres de la rodona de la Proa, amb una potència recomanada de 20 dBi
i un PIRE de 30 dBm màxim que enllaçarà amb l’antena AP SECTORIAL 2
situada a la policia Local. En la representació 3D de la comunicació s’observa
que la línia de visió queda tallada per un edifici, s’ha comprovat físicament en
el lloc i s’observa que l’edifici no té forma de bloc de manera que no talla la
línia de visió i es garanteix el funcionament de la comunicació.

17. Simulació zona de fresnel de l’enllaç

18. Representació 3D de l’enllaç
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5.1.5 EMPLAÇAMENT 3
- La col·locació d’una antena estació a l’emplaçament 3 per donar servei a
les càmeres de les càmeres del costat del pàrquing de Can Padrés, amb una
potència recomanada de 20 dBi i un PIRE de 30 dBm màxim que enllaçarà
amb l’antena AP SECTORIAL 1 situada a la policia Local.

19. Simulació zona de fresnel de l’enllaç

20. Representació 3D de l’enllaç
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5.1.6 EMPLAÇAMENT 5
- La col·locació d’una antena estació a l’emplaçament 5 per donar servei a
les càmeres d’accés a platges per la zona de l’STOP SELF, amb una potència
recomanada de 20 dBi i un PIRE de 30 dBm màxim que enllaçarà amb l’antena
AP SECTORIAL 3 situada al dipòsit d’aigües de Mas Tomasí.

21. Simulació zona de fresnel de l’enllaç

22. Representació 3D de l’enllaç
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5.1.7 EMPLAÇAMENT 6
- La col·locació d’una antena estació a l’emplaçament per donar servei a
les càmeres de la zona de les basses d’en Coll, amb una potència recomanada
de 20 dBi i un PIRE de 30 dBm màxim que enllaçarà amb l’antena AP
SECTORIAL 3 situada al dipòsit d’aigües de Mas Tomasí.

23. Simulació zona de fresnel de l’enllaç

24. Representació 3D de l’enllaç

REALITZAT: SECUSTEL SISTEMES S.L.U.
INFO@SECUSTEL.COM

29

PROJECTE SISTEMA DE VÍDEO VIGILÀNCIA I CONTROL D’ACCÉS – FASE INICIAL
MEMÒRIA TÈCNICA DE DISPOSICIONS GENERALS PER A EXECUCIÓ D’OBRA I MANTENIMENT

5.1.8 EMPLAÇAMENT 4
- Les càmeres ubicades a l’emplaçament 4 (Accés platges per la zona de
Sa Punta) no disposen d’una bona situació estratègica per a poder-les
connectar amb facilitat amb la resta de la xarxa de manera que s’utilitzarà un
router amb tecnologia 4G o superior per a poder enllaçar-la amb el servidor de
la Policia Local.
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5. ALIMENTACIÓ I PROTECCIÓ
El sistema de vídeo vigilància requereix un sistema d’alimentació ininterromput.
S’utilitzaran dos tipus d’alimentació, per un costat, els punts de control que ho
disposin estaran connectats al subministrament elèctric públic. Per altre costat,
els punts de control que no disposin d’aquesta possibilitat es preveuran de
sistemes d’alimentació mitjançant bateries i panells fotovoltaics. Existeix,
també, la possibilitat que l’alimentació amb subministrament elèctric públic no
es pugui realitzar durant les 24 hores. En aquest cas s’instal·laran bateries i
panells fotovoltaics en funció a les necessitats de cada punt de control.
Cadascun dels punts amb possibilitat de connexió a l’enllumenat públic es
dotaran d’una bateria de 12V i 60-90 Ah, la qual es carregarà mitjançant un
regulador de càrrega solar i un panell fotovoltaic d’entre 40 i 50 W i
paral·lelament d’un carregador elèctric de 6-15 A, que funcionarà durant les
hores de funcionament de l’enllumenat públic.
Les bateries a instal·lar hauran de ser de cicle profund, i hauran de tenir una
vida útil mínima d’uns 700 cicles, i serà imprescindible que sigui un tipus de
bateria hermètica sense cap classe de manteniment addicional necessari.
Per alimentar cadascun dels punts on no es disposi d’enllumenat públic es
resoldrà mitjançant un sistema de dues plaques fotovoltaiques de 150-200W i
dues bateries amb capacitat de 150 Ah i amb les mateixes característiques
tècniques que les esmenades anteriorment.
En cas d’utilitzar un sistema de bateries com a alternativa al subministrament
elèctric directe, caldrà tenir en compte les següents característiques:
El sistema de bateries hauria d’estar format per bateries de Gel de cicle
profund, que no requereixin manteniment, amb tota la seva electrònica
corresponent.
5.1 SISTEMES DE BATERIES
Es requereix un sistema de bateries d’acumulació en armari d’intempèrie IP
66, protegit contra sabotatges i format per una bateria de Gel amb la seva
electrònica de càrrega, inversor, proteccions diferencials i magnetotèrmiques,
i protectors de pics de sobretensions transitòries. Els armaris de bateries
proposats es compondran dels següents elements:
-

Armari d’exteriors IP 66 amb fixacions a matrícules o bàcul.
Porta amb pany.
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-

-

Sistema de ventilació per a extracció d’aire i control de la temperatura
interior.
Contactor “tamper” (element contra sabotatge) per avís en cas
d’obertura.
Proteccions elèctriques: diferencial, magnetotèrmic i protector de
sobretensions transitòries per protegir l’electrònica dels equips del soroll
i els pics de sobretensió que viatgen habitualment per la xarxa
d’enllumenat públic.
Carregador de bateries.a
Bateria de gel 12V de llarga durada sense manteniment. Es
dimensionaran per tal de garantir una autonomia de 24 hores.

En condicions normals d’operació aquestes bateries hauran de tenir una
duració superior a 700 cicles de càrrega/descàrrega, que corresponen a més
de 2 anys de vida.

5.2 PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
En cas de l’emplaçament 1 s’haurà d’utilitzar un sistema de captació i
acumulació d’energia a partir de panells solars com a alternativa al corrent
elèctric directe, caldrà tenir en compte les següents característiques:
-

-

Autonomia 24 hores. La capacitat dels panells haurà d’estar
dimensionada d’acord amb el consum dels equips, proporcionant
subministrament elèctric pel correcte funcionament dels equips i
garantint subministrament suficient per cobrir les necessitats de consum
d’un dia sense sol.
L’armari de bateries associat que acumularà l’energia ha de complir els
requisits esmentats al punt “5.1 sistemes de bateries”.
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6. DESPLEGAMENT
6.1. EMPLAÇAMENT 1 - CRUÏLLA DE LA DEPURADORA

Instal·lació de bàcul amb dos càmeres de detecció de matrícules enfocant a
direcció Torroella de Montgrí, una càmera d’ambient, les seves comunicacions
corresponents i el sistema d’ alimentació amb bateries.

25. Visió càmera

26. Posició càmeres

Elements de la instal·lació:
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2 x càmeres lectors de matrícules (angle de visió 25º)
2 x càmeres ambient (angle de visió 105º-110º)
1 x Sistema alimentació amb bateries i plaques fotovoltaiques.
1 x Bàcul.
1 x Armari de protecció
1 x Antena de comunicacions.

27. Angles de visió de càmeres de lectura de matrícules.

28. Angle de visió de càmera ambient.
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6.2. EMPLAÇAMENT 2 - RODONA DE LA PROA
Instal·lació d’una càmera de detecció de matrícules i dos càmeres d’ambient i
les seves comunicacions corresponents. Instal·lació en fanal existent.

29. Posició càmera

30. Visió càmera
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Elements de la instal·lació:
1 x càmeres lectors de matrícules (angle de visió 25º)
2 x càmeres ambient (angle de visió 105º-110º)
1 x Sistema alimentació amb bateries.
1 x Armari de protecció
1 x Antena de comunicacions.

31. Angle de visió de càmeres de lectura de matrícules.

32. Angle de visió de càmera ambient.
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6.3.- EMPLAÇAMENT 3 -PÀRQUING CAN PADRÉS
Instal·lació d’una càmera de detecció de matrícules i una càmera d’ambient i
les seves comunicacions corresponents. Instal·lació en fanal existent.
Possible. Control de matrícules accés a platges i ambient accés a platges i
rodona dels pins.

33. Visió càmera

34. Posició càmera
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Elements de la instal·lació:
1 x càmeres lectors de matrícules (angle de visió 25º)
2 x càmeres ambient (angle de visió 105º-110º)
1 x Sistema alimentació amb bateries.
1 x Armari de protecció
1 x Antena de comunicacions.

35. Angle de visió de càmera de lectura de matrícules.

36. Angle de visió de càmera ambient.
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6.4.- CRUILLA DE SA PUNTA
Instal·lació d’una càmera de detecció de matrícules i una càmera d’ambient i
les seves comunicacions corresponents. Instal·lació en fanal existent.

37. Visió càmera

38. Posició càmera
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Elements de la instal·lació:
1 x càmeres lectors de matrícules (angle de visió 25º)
1 x càmeres ambient (angle de visió 105º-110º)
1 x Sistema alimentació amb bateries.
1 x Armari de protecció
1 x Router de comunicació 4G.
1 x Sistema d’emmagatzematge addicional.

39. Angle de visió de càmera de lectura de matrícules.

40. Angle de visió de càmera ambient.
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6.5. STOP SELF
Instal·lació de bàcul desplaçat dels existents cap a la calçada amb dos
càmeres de detecció de matrícules enfocant a direcció Torroella de Montgrí,
una càmera d’ambient i les seves comunicacions corresponents.

41. Posició càmera

42. Visió de la càmera
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Elements de la instal·lació:
1 x càmeres lectors de matrícules (angle de visió 25º)
1 x càmeres ambient (angle de visió 105º-110º)
1 x Sistema alimentació amb bateries.
1 x Bàcul.
1 x Armari de protecció
1 x Antena de comunicacions.

43. Angle de visió de càmera de lectura de matrícules.

44. Angle de visió de càmera ambient.
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6.6.- LES BASES D’EN COLL
Instal·lació de càmera de detecció de matrícules enfocant el camí d’accés des
de la deixalleria, una càmera d’ambient i les seves comunicacions
corresponents.

45. Posició càmera

46. Visió de la càmera
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Elements de la instal·lació:
1 x càmeres lectors de matrícules (angle de visió 25º)
1 x càmeres ambient (angle de visió 105º-110º)
1 x Sistema alimentació amb bateries.
1 x Bàcul.
1 x Armari de protecció
1 x Antena de comunicacions.

47. Angle de visió de càmera de lectura de matrícules.

48. Angle de visió de càmera ambient.
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7. ESCALABILITAT
La implantació del sistema de videovigilància ha de realitzar-se en tot moment
tenint en compte la seva escalabilitat, ja que aquest es troba en una fase inicial,
amb la possibilitat de realitzar-se futures ampliacions.
Es valorarà l’escalabilitat i l’evolutiu de la plataforma, de manera que permeti
fàcilment integrar en el futur noves funcionalitats amb l’actualització del
software corresponent. Aquest evolutiu haurà de permetre la integració de les
solucions de lectura de matrícules dedicades a control de la indisciplina viària.
També es valorarà la sobre dimensió en elements de xarxa i
d’emmagatzematge que en un futur permetin una ampliació sense cost del
projecte.

8. REFERÈNCIES I CONSIDERACIONS NORMATIVES
Tant el present projecte com la implementació per part del licitador hauran de
tenir en compte la normativa vigent en matèria de seguretat i video vigilància:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- Reial decret 346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament
regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions, per l’accés
als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis.
- Reial decret 1580/2006, de 22 de setembre, pel que es regula la compatibilitat
electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics.
- Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions.
- Ordre ETU/1033/2017, de 25 d’octubre, per la qual s'aprova el quadre
nacional d'atribució de freqüències.
- Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
- Reial Decret 105/2008 d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició.
- Reial decret 596/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de
desplegament i execució de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual
es regula la utilització de videocàmeres per les forces i els cossos de seguretat
en llocs públics.
- Ordre de 29 de juny de 2001 de regulació dels mitjans pels quals s'informa
de l'existència de videocàmeres fixes instal·lades per a la policia de la
Generalitat i les policies locals de Catalunya en llocs públics.
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9. GARANTIA I MANTENIMENT
El licitador serà responsable de proporcionar el període de garantia dels equips
subministrats dintre dels mínims establerts. De la mateixa manera, el licitador
serà responsable del manteniment del sistema de vídeo vigilància durant el
període de temps establert. El cost del manteniment està reflectit en el
pressupost del present projecte.
Manteniment correctiu
El manteniment correctiu comprèn la reparació d’avaries, interrupcions del
servei, el funcionament fora dels paràmetres normals o en condicions que
puguin generar danys pels mateixos equips o perjudicis en les instal·lacions
pròpies del centre de control, així com la seguretat i integritat física del personal
propi i els usuaris, i la resolució de les incidències que es puguin produir,
qualsevol que sigui la seva causa.
L’empresa adjudicatària es comprometrà a reparar les avaries i resoldre les
incidències que es puguin produir, qualsevol que sigui la seva causa, així com
substituir els equips i elements durant el període de garantia, assumint el
desplaçament del personal, mà d’obra, materials, etc. en les condicions que
hagi proposat en la seva oferta per l’adjudicació del contracte.
No s’exigeix reparacions i substitució d’elements per motius de vandalisme,
mal ús o fenòmens meteorològics.
Caldrà detectar i reparar qualsevol avaria, encara que aquesta no produeixi
indisponiblitat ni degradació del sistema.
L’inici de les actuacions de manteniment correctiu podrà ser a partir de les
revisions periòdiques preventives, de la recepció de senyals d’avaria o
incidència, de la comunicació d’aquestes avaries al mòbil del tècnic director
que hagi designat l’empresa adjudicatària, o en tot cas, a les vies de
comunicació o serveis de guàrdia que hagi posat l’adjudicatari a disposició del
servei.
Les operacions de manteniment correctiu es poden classificar en els següents
tipus:
Urgents:
S’entén per avaries urgents aquelles que suposin un perill a
persones i puguin causar desperfectes greus en els equips o instal·lacions.
També s’inclouen en aquesta classificació aquells defectes que suposin aturar
l’activitat d’un edifici o talls a la via pública. Les avaries urgents requeriran un
temps de resposta inferior a 24 hores, aquest temps de resposta s’entén des
que es realitza l’avís de la incidència fins a la presència en els llocs de l’avaria.
Normals: Són la resta d’avaries i incidències que no es consideren urgents.
Requeriran un temps de resolució inferior a 72 hores.
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Sempre que sigui possible, l’avaria es repararà en el mateix moment en què
es localitzi. Quan això no sigui possible, el contractista ho haurà de justificar i
informar el responsable municipal del servei.
En cas que calguin reparacions de certa importància amb la substitució
d’elements, caldrà presentar tan aviat com sigui possible, o s’afegirà en els
comunicats periòdics, una proposta d'actuació amb el seu pressupost, que serà
sotmesa a l'anàlisi del responsable municipal del servei, per decidir si
s’efectuarà una actuació dins el manteniment modificatiu.
Altres aspectes
Les tasques de manteniment es realitzaran procurant evitar la pertorbació del
funcionament normal de la via pública o les dependències municipals, i sempre
que sigui possible, informant prèviament als usuaris i afectats de les
operacions que es realitzaran i les molèsties que s'ocasionaran quan l’activitat
dels vials o els edificis municipals es pugui veure alterada.
L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’adquisició i el
subministrament de tots els recanvis i fungibles necessaris per a complir amb
la correcta execució del manteniment de les instal·lacions incloses en el
present contracte.
La totalitat del material utilitzat haurà de ser certificat, homologat, i serà òptim
per a les funcions previstes. Sempre que sigui possible els recanvis seran de
la mateixa marca i model existents, i en cas que no sigui possible, caldrà
justificar els motius i la idoneïtat dels nous equips i materials proposats, per tal
d’obtenir l’autorització prèvia del responsable municipal del servei.
També durant la vigència del contracte, l’empresa adjudicatària redactarà els
documents que siguin necessaris i assumirà les gestions i tràmits que
corresponguin per les sol·licituds i renovacions d’autorització de càmeres fixes,
i comunicacions de càmeres de trànsit.
A la finalització de l’obra i abans de l’inici del període de manteniment l’empresa
adjudicatària haurà d’entregar una relació de material instal·lat on consti:
-

Ubicació dels dispositius.
Tipus de dispositiu.
Marca i model dels dispositius.
Número de sèrie dels dispositius.

En els criteris d’adjudicació per judici de valors, es descriurà la proposta de
manteniment preventiu i correctiu, mitjans, personal, tasques i organització del
servei. Es valorarà el seu contingut, detall i claredat, la facilitat de comprensió
i concreció en la descripció de les operacions, propostes i quadres resum de
les operacions, i la simplicitat durant la seva implantació.
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10. SEGURETAT I SALUT

L'Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l'obra objecte
del “PROJECTE D'UN SISTEMA DE VÍDEO VIGILÀNCIA AMB LECTURA DE
MATRÍCULES I CONTROL D'ACCÉS EN MODEL SANCIONADOR SEGONS
ORDENANCES MUNICIPALS A LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE PALS”,
les previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i malalties
professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació,
entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene i
benestar dels treballadors.
S'haurà de redactar un Pla de Seguretat i Salut que serà entregat per a la seva
aprovació, amb el corresponent informe del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, a la Direcció d'Obra.
Quan no sigui necessària la designació del Coordinador, les seves funcions
seran assumides per la pròpia Direcció d'Obra. Després de la seva aprovació,
quedarà una còpia a la seva disposició, una altra còpia es lliurarà al Comitè de
Seguretat i Salut i en defecte d'això, als representants dels treballadors.
Es considera en aquest estudi:
- Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l'entorn
- L'organització del treball de manera tal que el risc sigui mínim.
- Determinar les instal·lacions i útils necessaris per a la protecció col·lectiva i
individual del personal.
- Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors.
- Establir les normes d'utilització dels elements de seguretat.
- Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l'ús correcte
i segur dels útils i maquinària que se'ls encomani.
- Evitar els riscos derivats de l'acumulació d'oficis
- El transport del personal
- Els treballs amb maquinària lleugera
- Els primers auxilis i evacuació de ferits
10.1 CONDICIONS DE L'ENTORN EN EL QUAL ES REALITZA L'OBRA.
Per tractar-se d'una obra dins d'un recinte urbà i consolidat, serà important tenir
en compte els riscos derivats de la circulació dels vehicles d'obra i la seva
interferència amb els vianants.
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La protecció contra els riscos exposats, consistirà en l'aïllament de la zona
d'obres, mitjançant el corresponent tancament i senyalització. Es considera
zona d'obres al àrea on es desemboliquen les màquines, vehicles i treballadors
per a desenvolupar el seu treball, així com, les zones d'apilaments.
La zona de la rasa sempre anirà protegida amb tanques tipus ajuntament per
totes dues parts.
Previ a l'obertura de les arquetes per a la col·locació del cable, tots els buits
horitzontals que es vagin a generar quedaran tancats amb tanca, no es permet
arquetes
obertes
sense
que
aquest
present
un
operari.
Previ al picat de les voreres o calçada, es revisarà que no existeixi cap afecció
a Serveis existents.

10.2 INTERFERÈNCIES AMB EL TRÀNSIT RODAT.
Existirà interferències amb el trànsit rodat en la sortida de l'obra als vials, per a
això es col·locarà un senyal de stop, donant prioritat al trànsit que circula pels
vials.
La canalització que s'executi per calçada caldrà realitzar el tall del trànsit
desviant-lo per altres carrers.

10.3 ACTUACIONS PRÈVIES
ACCESSOS I TANCAMENT.

AL

COMENÇAMENT

DE

L'OBRA.

Se senyalitzarà adequadament les entrades i sortides a les zones d'obra.
L'accés a l'obra dels vehicles de transport de material no presenta dificultats
en existir vies normals i aptes de circulació.
En tractar-se de zones puntuals, es barrarà les rases, les zones de les arquetes
que s’obrin per a passar el cable així com la zona de col·locació de les
columnes de les cambres.

11. OBRA CIVIL I PERMISOS
El conjunt d’obres civils i permisos seran els mencionats en aquest projecte.
Tant l’obra civil com la concessió de permisos s’entenen fora de l’abast
d’aquest projecte, el qual té objecte l’estudi tècnic de la implementació del
sistema de videovigilància. D’aquesta manera, els costos generats pels
mateixos no es contemplen comptabilitzats en el pressupost d’aquest projecte.
Finalment, l’ajuntament de Pals es compromet a obtenir els permisos
necessaris perquè es pugui portar a terme la implementació del sistema de
vídeo vigilància de forma completa.
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12. LEGALITZACIÓ
El procediment de legalització consisteix en la inscripció dels fitxers de
videovigilància a l’organisme corresponent, el qual tindrà en compte la ubicació
en via publica dels sistemes de vídeo vigilància. L’Ajuntament de Pals es
compromet a obtenir els permisos necessaris amb els organismes competents.
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la redacció de la documentació
corresponent per tal de tramitar la sol·licitud d’autorització a la Comissió de
Control de Dispositius de Videovigilància (CCDVC), del Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya, per tal que aquesta emeti l’informe preceptiu
sobre l'autorització per a la instal·lació de càmeres fixes objecte del present
projecte.
De la mateixa forma, l’empresa licitadora s’encarregarà del subministrament i
muntatge de la senyalització de la presència de sistemes de videovigilància,
segons les normatives vigents.

13. TERMINI D'EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA
El termini total previst per a l'execució de l'obres projectades és de 2 (2)
MESOS, comptats a partir de l'endemà al de la data de l'Acta de Comprovació
del Replanteig. Pla d'obra s'adjunta una estimació dels terminis previst per a
l'execució de les obres.
El període de garantia serà de (2) DOS ANYS comptat a partir de l'Acta de
Recepció de les obres, excepte que el contractista n’ofereixi més, que
quedaran reflectits en l’acta de recepció.
Durant el període de garantia seran a càrrec de l'adjudicatari els costos de
reparació i manteniment de tots els elements utilitzats en l'execució d'aquest
Projecte; així com les responsabilitats que per incompliment de la correcta
conservació i manteniment poguessin derivar-se, en els elements, serveis i
funcionament que es contemplen en el present Projecte.
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14. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ
En finalitzar la instal·lació i la posada en funcionament del sistema, l'empresa
adjudicatària haurà de lliurar la documentació necessària per poder dur a terme
les diferents proves que permetin donar per finalitzats els treballs de forma
satisfactòria.
Per dur a terme aquestes proves es lliurarà la documentació relativa a
esquemes de muntatge, esquemes elèctrics, inventari de tots els dispositius
instal·lats, models, número de sèrie, garantia dels fabricants, manuals d’usuari,
plànols d'ubicació d'equips, ubicacions i adreces, usuaris amb les paraules de
pas, i la totalitat de la documentació que es consideri oportuna.
Tota la documentació es lliurarà en català, castellà, o anglès, en suport paper
correctament enquadernada i en suport informàtic, sempre que sigui possible,
en arxius editables.
També es realitzarà una guia ràpida d’ús del sistema de gestió destinada a
resoldre els problemes més habituals als que puguin fer front els usuaris del
sistema i la resta de persones interessades.
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15. FORMACIÓ DELS USUSARIS
Es consideren incloses les accions formatives destinades tant a la correcta
utilització dels sistemes implementats, com a la gestió i administració dels
mateixos per part del personal de l'Ajuntament que siguin designats per
l’administrador del sistema.
La formació s’impartirà en les dependències municipals, i 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 municipal conèixer en profunditat els equips i
aplicacions del sistema implementat.
Els licitadors hauran de proposar el seu Pla d’accions formatives en el que
s’indiqui el contingut de cadascuna d'elles, a qui aniran adreçades, la durada
en hores, número de sessions, documentació lliurada, i els aspectes que es
creguin importants alhora de planificar aquestes accions formatives.

16. GESTIÓ DE RESIDUS
D'acord amb el que es disposa en l'RD 105/2008 d'1 de febrer, pel qual es
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
En l'article 4 del RD 105/2008 es parla de les Obligacions del productor de
residus de construcció i demolició, més en concret dels punts a incloure en el
projecte d'execució de l'obra.
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17. PRESSUPOST
A continuació es detalla el pressupost establert per a la realització de les
tasques d'execució de l'obra i del servei de manteniment durant un termini de
dos (2) anys a comptar des de l'emissió del certificat d'acceptació d'obra.
ELS LICITADORS HAURAN DE PRESENTAR LA SEVA OFERTA SEGUINT
L'ORDRE
DE
CAPÍTOLS
I
PARTIDES
I
VALORANT-LOS
INDIVIDUALMENT TAL COM ESTAN EN AQUESTA MEMÒRIA i en cas de
no valorar algun dels punts s'haurà de justificar per què.
PRESSUPOST EXECUCIÓ D’OBRA

QUANT. UTS.

PREU (€)

IMPORT (€)

C1P001 SERVIDOR SOFTWARE LPR

1,00 u.

18.787,53
€

18.787,53 €

Subministrament i posada en funcionament de servidor
amb motor de reconeixement de matrícules instal·lat amb
gestió de llistes blanques, negres i avís a dispositius
seleccionats, capacitat d'emmagatzematge i backup.
C1P002 HDD 4TB ESPECIAL VIDEO

6,00 u.

185,00 €

1.110,00 €

nitat de disc dur optimitzada per a videovigilància
dissenyada per a càrregues de treball de 180TB a l'any,
Baix consum i minimització de les emissions de calor, 4TB
C1P003 ARMARI RACK 19" 9U

1,00 u.

495,50 €

495,50 €

1,00 u.

4.471,00 €

4.471,00 €

CODI

DESCRIPCIÓ

CAPITOL 1: INSTAL·LACIONS DE LA POLICIA LOCAL

Armari rack mural 19" 42U 600x600x2070 inclosos Regleta
d'alumini (patchpanel) i regleta d'endolls 8 Shuko, safata,
rodetes, ventilador i components necessaris.
C1P004 SAI ONLINE DOBLE CONVERSIO 10KVA
Sistema d'alimentació sense interrupcions i protecció sobre
tensions amb tecnologia IGBT rectificador i inversor,
substitució de bateries en calent i connexió de bateries
auxiliars.
C1P005 SWITCH PoE 16P Gigabit 270W

1,00 u.

683,12 €

683,12 €

Switch PoE gestionable de 16 Ports PoE dissenyats per a
sistemes de videovigilància 270W
C1P006 MONITOR DE SEGURETAT 24/7 16:9

2,00 u.

1.632,00 €

3.264,00 €

Monitor de seguretat preparat per a treballar 24h 7 dies a la
setmana amb pantalla retroil·luminada LED resolució 4K
temps de resposta inferior a 8 ms angle de visio 178º,
relació de contrast 1100:1 entradeS HDMI DVI USB suport
VESA estandard
C1P007 PC CLIENT

1,00 u.

1.452,00 €

1.452,00 €

300,00 m.

0,93 €

279,00 €

3,00 u.

293,00 €

879,00 €

Subministrament i posada en funcionament de PC client
per a la utilització del sistema per part de la policia local
C1P008 CABLE UTP CAT6 POLIETILÈ EXTERIORS
Cable UTP CAT 6 coure rígid AWG 20 amb coberta de
polietilè preparat per a exteriors diamtre 8 mm
C1P009 BASE DE RÀDIO 5GHz
Base de ràdio en banda de freqüencia 5 GHz d'alt
rendiment, gestió dedicada GPS i protecció sobre tensions
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C1P010 ANTENA SECTORIAL 90º 20 dBi

1,00 u.

195,00 €

195,00 €

Antena sectorial de 90º 20 dBi de potència de doble
polarització, aïllament del soroll per a xarxes PtMP
C1P011 ANTENA SECTORIAL 60º 21 dBi

1,00 u.

230,79 €

230,79 €

1,00 u.

335,55 €

335,55 €

1,00 u.

2.800,00 €

2.800,00 €

Antena sectorial de 60º 21 dBi de potència de doble
polarització, aïllament del soroll per a xarxes PtMP
C1P012 PETIT MATERIAL
Aportació de petit material per a instal·lacions, brides,
cable fins a 10m, fundes protectores, portafusibles,
tornilleria i altres.
C1P013 MÀ OBRA OPERARI PER A INSTAL·LACIÓ
Instal·lació, programació i posada en funcionament dels
sistemes instal·lats.
TOTAL CAPÍTOL 1

34.982,49 €
QUANT. UTS.

PREU (€)

IMPORT (€)

CAPITOL 2: INSTAL·LACIONS AL DIPÒSIT DE MAS TOMASÍ
C2P001 ANTENA SECTORIAL 60º 21 dBi

1,00 u.

230,00 €

230,00 €

Antena sectorial de 60º 21 dBi de potència de doble
polarització, aïllament del soroll per a xarxes PtMP
C2P002 BASE DE RÀDIO 5GHz

1,00 u.

293,00 €

293,00 €

Base de ràdio en banda de freqüencia 5 GHz d'alt
rendiment, gestió dedicada GPS i protecció sobre tensions
C2P003 RÀDIO AMB ANTENA INTEGRADA 5 GHz 25 dBi

1,00 u.

220,00 €

220,00 €

Ràdio de 5GHz amb antena integrada de 25DBi i blindatge
i aïllament RF
C2P004 ARMARI SUPERFICIE 600X400X175

1,00 u.

166,00 €

166,00 €

Armari de superficie fabricat metàl·lic amb graus de
protecció IP6 contra pols i aigua, IK108 contra vandalisme,
amb mesures 600*400*175mm
C2P005 ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1,00 u.

90,00 €

90,00 €

Aportació i instal·lació d'elements de protecció
sobretensions, descàrregues i dervacions de llum
(magnetotèrmics, interruptors diferencials…)
SWITCH ETHERNET GIGABIT 5 PORTS 10/100/1000M
C2P006 RJ45

1,00 u.

36,00 €

36,00 €

Switch Ethernet de 5 ports velocitat Gigabit en carcassa
metàl·lica 9V
C2P007 SAI ONLINE DOBLE CONVERSIO MONO 2KVA

1,00 u.

700,35 €

Sistema d'alimentació ininterrompuda, ona sinusoidal de
230V 4 SCHUKO DC2K Torre, Online.
C2P008 CABLE UTP CAT6 POLIETILÈ EXTERIORS

120,00 m.

0,93 €

111,60 €

1,00 u.

135,00 €

135,00 €

1,00 u.

560,00 €

560,00 €

CODI

DESCRIPCIÓ

Cable UTP CAT 6 coure rígid AWG 20 amb coberta de
polietilè preparat per a exteriors diamtre 8 mm
C2P009 PETIT MATERIAL
Aportació de petit material per a instal·lacions, brides,
cable fins a 10m, fundes protectores, portafusibles,
tornilleria i altres.
C2P010 MÀ OBRA OPERARI PER A INSTAL·LACIÓ
Instal·lació, programació i posada en funcionament dels
sistemes instal·lats.
TOTAL CAPÍTOL 2
CODI

DESCRIPCIÓ

1.841,60 €
QUANT. UTS.

PREU (€)

IMPORT (€)

2,00 u.

486,69 €

973,38 €

CAPITOL 3: EMPLAÇAMENT 1 - CRUÏLLA DE LA DEPURADORA
CAMERA BULLET IP 2M SMART WDR IR200m 5.3-64
C3P001 mm
REALITZAT: SECUSTEL SISTEMES S.L.U.
INFO@SECUSTEL.COM

54

PROJECTE SISTEMA DE VÍDEO VIGILÀNCIA I CONTROL D’ACCÉS – FASE INICIAL
MEMÒRIA TÈCNICA DE DISPOSICIONS GENERALS PER A EXECUCIÓ D’OBRA I MANTENIMENT

Càmera IP d'exteriors amb grau de protecció IP67 i IK10.
Resolució fins a 1080P a 50IPS amb WDR (120db), òptica
varifocal 5.3 a 64 mm. PoE Smart IR 200m
C3P002 CÀMERA BULLET IP 4MP 2.7-13.5VFM IR60m

2,00 u.

230,00 €

460,00 €

1,00 u.

503,00 €

503,00 €

1,00 u.

90,00 €

90,00 €

Aportació i instal·lació d'elements de protecció
sobretensions, descàrregues i dervacions de llum
(magnetotèrmics, interruptors diferencials…)
C3P005 SWITCH POE+ 8 PORTS GIGABIT

1,00 u.

222,00 €

222,00 €

Switch PoE+ de 8 ports Gigabit estandards IEEE
802.3/802.3u/802.3af/at consum 120W
C3P006 BATERIA GEL12V 130 Ah

4,00 u.

401,00 €

1.604,00 €

Bateria de Gel de 12V i 130 Ah llire de manteniment fins a
1200 cicles en descàrregues del 60%
C3P007 PANELL SOLAR DE 12V 200W

2,00 u.

229,00 €

458,00 €

2,00 u.

189,00 €

378,00 €

1,00 u.

156,00 €

156,00 €

1,00 u.

935,00 €

935,00 €

1,00 u.

1.605,00 €

1.605,00 €

1,00 u.

160,00 €

160,00 €

1,00 u.

840,00 €

840,00 €

Càmera bullet IP resolució 4MP@20fps SMART IR 60m
WDR 120 dB IP67 IK10 funcions SMART PoE 3D-NR,
AWB, AGC, BLC òptica varifocal motoritzada 2.7-13.5mm
(104º-28º) filtre ICR i compresió H.264/H.265
C3P003 ARMARI SUPERFICIE 1000x800x300
Armari de superficie fabricat metàl·lic amb graus de
protecció IP6 contra pols i aigua, IK108 contra vandalisme,
amb mesures 1000*800*300mm preparat per anar amb
peana de formigo.
C3P004 ELEMENTS DE PROTECCIÓ

Panell solar policristal·lí d'11,133 A de sortida en suport
rígid tensió màxima 18,2V 1332x992x35
C3P008 REGULADOR DE CÀRREGA DUO
Regulador de càrrega solar per a dues bateries de 12V i 20
A
C3P009 INVERSOR SOLAR 12V 250VA
Inversor solar d'ona senoidal a corrent 230V
C3P010 COLUMNA TRONCOCÒNICA 12 M
Aportació de columna troncocònica galvanitzada de 12 m
Ø60 x 4 amb plantilla 300x300 i pern d'ancoratge M22x700
C3P011 OBRA CIVIL
Realització d'excavació, formigonat i retirada de runa per a
col·locació de columna i realització de peana per armari de
connexions
C3P012 PETIT MATERIAL
Aportació de petit material per a instal·lacions, brides,
cable fins a 10m, fundes protectores, portafusibles,
tornilleria i altres.
C3P013 MÀ OBRA OPERARI PER A INSTAL·LACIÓ
Instal·lació, programació i posada en funcionament dels
sistemes instal·lats.
TOTAL CAPÍTOL 3

8.384,38 €
QUANT. UTS.

PREU (€)

IMPORT (€)

CAMERA BULLET IP 2M SMART WDR IR200m 5.3-64
C4P001 mm

1,00 u.

486,69 €

486,69 €

Càmera IP d'exteriors amb grau de protecció IP67 i IK10.
Resolució fins a 1080P a 50IPS amb WDR (120db), òptica
varifocal 5.3 a 64 mm. PoE Smart IR 200m
C4P002 CÀMERA BULLET IP 4MP 2.7-13.5VFM IR60m

2,00 u.

230,00 €

460,00 €

CODI

DESCRIPCIÓ

CAPITOL 4: EMPLAÇAMENT 2 - RODONA DE LA PROA
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Càmera bullet IP resolució 4MP@20fps SMART IR 60m
WDR 120 dB IP67 IK10 funcions SMART PoE 3D-NR,
AWB, AGC, BLC òptica varifocal motoritzada 2.7-13.5mm
(104º-28º) filtre ICR i compresió H.264/H.265
C4P003 ARMARI SUPERFICIE 1000x800x300
Armari de superficie fabricat metàl·lic amb graus de
protecció IP6 contra pols i aigua, IK108 contra vandalisme,
amb mesures 1000*800*300mm.
C4P004 ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1,00 u.

503,00 €

503,00 €

1,00 u.

90,00 €

90,00 €

Aportació i instal·lació d'elements de protecció
sobretensions, descàrregues i dervacions de llum
(magnetotèrmics, interruptors diferencials…)
C4P005 SWITCH POE+ 8 PORTS GIGABIT

1,00 u.

222,00 €

222,00 €

Switch PoE+ de 8 ports Gigabit estandards IEEE
802.3/802.3u/802.3af/at consum 120W
C4P006 BATERIA GEL12V 130 Ah

1,00 u.

401,00 €

401,00 €

Bateria de Gel de 12V i 130 Ah llire de manteniment fins a
1200 cicles en descàrregues del 60%
C4P007 INVERSOR CARREGADOR 12V - 230V

1,00 u.

512,00 €

512,00 €

1,00 u.

103,00 €

103,00 €

1,00 u.

560,00 €

560,00 €

Inversor carregador de batries de 12 V a 16V i conversor a
230V CA ona senoidal
C4P008 PETIT MATERIAL
Aportació de petit material per a instal·lacions, brides,
cable fins a 10m, fundes protectores, portafusibles,
tornilleria i altres.
C4P009 MÀ OBRA OPERARI PER A INSTAL·LACIÓ
Instal·lació, programació i posada en funcionament dels
sistemes instal·lats.
TOTAL CAPÍTOL 4

3.337,69 €
QUANT. UTS.

PREU (€)

IMPORT (€)

CAMERA BULLET IP 2M SMART WDR IR200m 5.3-64
C5P001 mm

1,00 u.

486,69 €

486,69 €

Càmera IP d'exteriors amb grau de protecció IP67 i IK10.
Resolució fins a 1080P a 50IPS amb WDR (120db), òptica
varifocal 5.3 a 64 mm. PoE Smart IR 200m
C5P002 CÀMERA BULLET IP 4MP 2.7-13.5VFM IR60m

1,00 u.

230,00 €

230,00 €

Càmera bullet IP resolució 4MP@20fps SMART IR 60m
WDR 120 dB IP67 IK10 funcions SMART PoE 3D-NR,
AWB, AGC, BLC òptica varifocal motoritzada 2.7-13.5mm
(104º-28º) filtre ICR i compresió H.264/H.265
C5P003 ARMARI SUPERFICIE 1000x800x300

1,00 u.

503,00 €

503,00 €

Armari de superficie fabricat metàl·lic amb graus de
protecció IP6 contra pols i aigua, IK108 contra vandalisme,
amb mesures 1000*800*300mm.
C5P004 ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1,00 u.

90,00 €

90,00 €

Aportació i instal·lació d'elements de protecció
sobretensions, descàrregues i dervacions de llum
(magnetotèrmics, interruptors diferencials…)
C5P005 SWITCH POE+ 8 PORTS GIGABIT

1,00 u.

222,00 €

222,00 €

Switch PoE+ de 8 ports Gigabit estandards IEEE
802.3/802.3u/802.3af/at consum 120W
C5P006 BATERIA GEL12V 130 Ah

1,00 u.

401,00 €

401,00 €

Bateria de Gel de 12V i 130 Ah llire de manteniment fins a
1200 cicles en descàrregues del 60%
C5P007 INVERSOR CARREGADOR 12V - 230V

1,00 u.

512,00 €

512,00 €

CODI

DESCRIPCIÓ

CAPITOL 5: EMPLAÇAMENT 3 - RODONA DE CAN PADRÉS
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Inversor carregador de batries de 12 V a 16V i conversor a
230V CA ona senoidal
C5P008 PETIT MATERIAL
Aportació de petit material per a instal·lacions, brides,
cable fins a 10m, fundes protectores, portafusibles,
tornilleria i altres.
C5P009 MÀ OBRA OPERARI PER A INSTAL·LACIÓ

1,00 u.

103,00 €

103,00 €

1,00 u.

560,00 €

560,00 €

Instal·lació, programació i posada en funcionament dels
sistemes instal·lats.
TOTAL CAPÍTOL 5

3.107,69 €
QUANT. UTS.

PREU (€)

IMPORT (€)

CAMERA BULLET IP 2M SMART WDR IR200m 5.3-64
C6P001 mm

1,00 u.

486,69 €

486,69 €

Càmera IP d'exteriors amb grau de protecció IP67 i IK10.
Resolució fins a 1080P a 50IPS amb WDR (120db), òptica
varifocal 5.3 a 64 mm. PoE Smart IR 200m
C6P002 CÀMERA BULLET IP 4MP 2.7-13.5VFM IR60m

1,00 u.

230,00 €

230,00 €

Càmera bullet IP resolució 4MP@20fps SMART IR 60m
WDR 120 dB IP67 IK10 funcions SMART PoE 3D-NR,
AWB, AGC, BLC òptica varifocal motoritzada 2.7-13.5mm
(104º-28º) filtre ICR i compresió H.264/H.265
C6P003 ARMARI SUPERFICIE 1000x800x300

1,00 u.

503,00 €

503,00 €

Armari de superficie fabricat metàl·lic amb graus de
protecció IP6 contra pols i aigua, IK108 contra vandalisme,
amb mesures 1000*800*300mm.
C6P004 GRAVADOR 4 CH IP 25FPS

1,00 u.

432,00 €

432,00 €

Gravador de xarxa de suport de 4 canals resolució
2MP@ips i capacitat fins a 2 HDD gravació en Backup
C6P005 HDD 4TB ESPECIAL VIDEO

2,00 u.

185,00 €

370,00 €

1,00 u.

343,20 €

343,20 €

CODI

DESCRIPCIÓ

CAPITOL 6: EMPLAÇAMENT 3 - SA TUNA

nitat de disc dur optimitzada per a videovigilància
dissenyada per a càrregues de treball de 180TB a l'any,
Baix consum i minimització de les emissions de calor, 4TB
C6P006 ROUTER 4G
Router 4G professional per a la transmissió de dades
C6P007 ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1,00 u.

90,00 €

90,00 €

Aportació i instal·lació d'elements de protecció
sobretensions, descàrregues i dervacions de llum
(magnetotèrmics, interruptors diferencials…)
C6P008 SWITCH POE+ 8 PORTS GIGABIT

1,00 u.

222,00 €

222,00 €

Switch PoE+ de 8 ports Gigabit estandards IEEE
802.3/802.3u/802.3af/at consum 120W
C6P009 BATERIA GEL12V 130 Ah

1,00 u.

401,00 €

401,00 €

Bateria de Gel de 12V i 130 Ah llire de manteniment fins a
1200 cicles en descàrregues del 60%
C6P010 INVERSOR CARREGADOR 12V - 230V

1,00 u.

512,00 €

512,00 €

1,00 u.

103,00 €

103,00 €

1,00 u.

560,00 €

560,00 €

Inversor carregador de batries de 12 V a 16V i conversor a
230V CA ona senoidal
C6P011 PETIT MATERIAL
Aportació de petit material per a instal·lacions, brides,
cable fins a 10m, fundes protectores, portafusibles,
tornilleria i altres.
C6P012 MÀ OBRA OPERARI PER A INSTAL·LACIÓ
Instal·lació, programació i posada en funcionament dels
sistemes instal·lats.
TOTAL CAPÍTOL 6
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QUANT. UTS.

PREU (€)

IMPORT (€)

CAMERA BULLET IP 2M SMART WDR IR200m 5.3-64
C7P001 mm

1,00 u.

486,69 €

486,69 €

Càmera IP d'exteriors amb grau de protecció IP67 i IK10.
Resolució fins a 1080P a 50IPS amb WDR (120db), òptica
varifocal 5.3 a 64 mm. PoE Smart IR 200m
C7P002 CÀMERA BULLET IP 4MP 2.7-13.5VFM IR60m

1,00 u.

230,00 €

230,00 €

Càmera bullet IP resolució 4MP@20fps SMART IR 60m
WDR 120 dB IP67 IK10 funcions SMART PoE 3D-NR,
AWB, AGC, BLC òptica varifocal motoritzada 2.7-13.5mm
(104º-28º) filtre ICR i compresió H.264/H.265
C7P003 ARMARI SUPERFICIE 1000x800x300

1,00 u.

503,00 €

503,00 €

Armari de superficie fabricat metàl·lic amb graus de
protecció IP6 contra pols i aigua, IK108 contra vandalisme,
amb mesures 1000*800*300mm.
C7P004 ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1,00 u.

90,00 €

90,00 €

Aportació i instal·lació d'elements de protecció
sobretensions, descàrregues i dervacions de llum
(magnetotèrmics, interruptors diferencials…)
C7P005 SWITCH POE+ 8 PORTS GIGABIT

1,00 u.

222,00 €

222,00 €

Switch PoE+ de 8 ports Gigabit estandards IEEE
802.3/802.3u/802.3af/at consum 120W
C7P006 BATERIA GEL12V 130 Ah

1,00 u.

401,00 €

401,00 €

Bateria de Gel de 12V i 130 Ah llire de manteniment fins a
1200 cicles en descàrregues del 60%
C7P007 INVERSOR CARREGADOR 12V - 230V

1,00 u.

512,00 €

512,00 €

Inversor carregador de batries de 12 V a 16V i conversor a
230V CA ona senoidal
C7P008 COLUMNA TRONCOCÒNICA 12 M

1,00 u.

935,00 €

935,00 €

Aportació de columna troncocònica galvanitzada de 12 m
Ø60 x 4 amb plantilla 300x300 i pern d'ancoratge M22x700
C7P009 OBRA CIVIL

1,00 u.

1.605,00 €

1.605,00 €

1,00 u.

103,00 €

103,00 €

1,00 u.

560,00 €

560,00 €

CODI

DESCRIPCIÓ

CAPITOL 7: EMPLAÇAMENT 5- ACCES PLATJES STOP SELF

Realització d'excavació, formigonat i retirada de runa per a
col·locació de columna i realització de peana per armari de
connexions
C7P010 PETIT MATERIAL
Aportació de petit material per a instal·lacions, brides,
cable fins a 10m, fundes protectores, portafusibles,
tornilleria i altres.
C7P011 MÀ OBRA OPERARI PER A INSTAL·LACIÓ
Instal·lació, programació i posada en funcionament dels
sistemes instal·lats.
TOTAL CAPÍTOL 7

5.647,69 €
QUANT. UTS.

PREU (€)

IMPORT (€)

CAMERA BULLET IP 2M SMART WDR IR200m 5.3-64
C8P001 mm

1,00 u.

486,69 €

486,69 €

Càmera IP d'exteriors amb grau de protecció IP67 i IK10.
Resolució fins a 1080P a 50IPS amb WDR (120db), òptica
varifocal 5.3 a 64 mm. PoE Smart IR 200m
C8P002 CÀMERA BULLET IP 4MP 2.7-13.5VFM IR60m

1,00 u.

230,00 €

230,00 €

CODI

DESCRIPCIÓ

CAPITOL 8: EMPLAÇAMENT 6 - LES BSSES D'EN COLL

REALITZAT: SECUSTEL SISTEMES S.L.U.
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Càmera bullet IP resolució 4MP@20fps SMART IR 60m
WDR 120 dB IP67 IK10 funcions SMART PoE 3D-NR,
AWB, AGC, BLC òptica varifocal motoritzada 2.7-13.5mm
(104º-28º) filtre ICR i compresió H.264/H.265
C8P003 ARMARI SUPERFICIE 1000x800x300

1,00 u.

503,00 €

503,00 €

Armari de superficie fabricat metàl·lic amb graus de
protecció IP6 contra pols i aigua, IK108 contra vandalisme,
amb mesures 1000*800*300mm.
C8P004 ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1,00 u.

90,00 €

90,00 €

Aportació i instal·lació d'elements de protecció
sobretensions, descàrregues i dervacions de llum
(magnetotèrmics, interruptors diferencials…)
C8P005 SWITCH POE+ 8 PORTS GIGABIT

1,00 u.

222,00 €

222,00 €

Switch PoE+ de 8 ports Gigabit estandards IEEE
802.3/802.3u/802.3af/at consum 120W
C8P006 BATERIA GEL12V 130 Ah

1,00 u.

401,00 €

401,00 €

Bateria de Gel de 12V i 130 Ah llire de manteniment fins a
1200 cicles en descàrregues del 60%
C8P007 INVERSOR CARREGADOR 12V - 230V

1,00 u.

512,00 €

512,00 €

Inversor carregador de batries de 12 V a 16V i conversor a
230V CA ona senoidal
C8P008 COLUMNA TRONCOCÒNICA 12 M

1,00 u.

935,00 €

935,00 €

Aportació de columna troncocònica galvanitzada de 12 m
Ø60 x 4 amb plantilla 300x300 i pern d'ancoratge M22x700
C8P009 OBRA CIVIL

1,00 u.

1.605,00 €

1.605,00 €

1,00 u.

103,00 €

103,00 €

1,00 u.

560,00 €

560,00 €

Realització d'excavació, formigonat i retirada de runa per a
col·locació de columna i realització de peana per armari de
connexions
C8P010 PETIT MATERIAL
Aportació de petit material per a instal·lacions, brides,
cable fins a 10m, fundes protectores, portafusibles,
tornilleria i altres.
C8P011 MÀ OBRA OPERARI PER A INSTAL·LACIÓ
Instal·lació, programació i posada en funcionament dels
sistemes instal·lats.
TOTAL CAPÍTOL 8
CODI

DESCRIPCIÓ

CAPITOL 9: SENYALITZACIÓ
C9P001 PANELL DE SENYALITZACIÓ 100 al x 180 am
Aportació i col·locació de panell de senyalització en alumini
de municipi amb videovigilància i lectura de matrícules
C9P002 PANELL DE SENYALITZACIÓ LOPD
Aportació i col·locació de panell de senyalització en alumini
indicació de zona videovigilada segons normativa
TOTAL CAPÍTOL 9
SUMA DE CAPITOLS
CAPITOL 1: INSTAL·LACIONS DE LA POLICIA LOCAL
CAPITOL 2: INSTAL·LACIONS AL DIPÒSIT DE MAS
TOMASÍ
CAPITOL 3: EMPLAÇAMENT 1 - CRUÏLLA DE LA
DEPURADORA
CAPITOL 4: EMPLAÇAMENT 2 - RODONA DE LA PROA
CAPITOL 5: EMPLAÇAMENT 3 - RODONA DE CAN
PADRÉS
CAPITOL 6: EMPLAÇAMENT 3 - SA TUNA
REALITZAT: SECUSTEL SISTEMES S.L.U.
INFO@SECUSTEL.COM

5.647,69 €
QUANT. UTS.

PREU (€)

IMPORT (€)

2,00 u.

487,00 €

974,00 €

6,00 u.

112,00 €

672,00 €

1.646,00 €

34.982,49 €
1.841,60 €
8.384,38 €
3.337,69 €
3.107,69 €
4.252,89 €
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CAPITOL 7: EMPLAÇAMENT 5- ACCES PLATJES STOP
SELF
CAPITOL 8: EMPLAÇAMENT 6 - LES BSSES D'EN COLL
CAPITOL 9: SENYALITZACIÓ
TOTAL EXECUCIÓ D'OBRA

5.647,69 €
5.647,69 €
1.646,00 €
68.848,12 €

PRESSUPOST MANTENIMENT 2 ANYS

QUANT. UTS.

PREU (€)

IMPORT (€)

CAPITOL A: MANTENIMENT
CAP001 MANTENIMENT 1R TRIMESTRE 1R ANY

1,00 u.

1.503,66 €

1.503,66 €

Realització de tasques de manteniment correctiu i
preventiu del trimestre esmenat.
CAP002 MANTENIMENT 2N TRIMESTRE 1R ANY

1,00 u.

1.503,66 €

1.503,66 €

Realització de tasques de manteniment correctiu i
preventiu del trimestre esmenat.
CAP003 MANTENIMENT 3R TRIMESTRE 1R ANY

1,00 u.

1.503,66 €

1.503,66 €

Realització de tasques de manteniment correctiu i
preventiu del trimestre esmenat.
CAP004 MANTENIMENT 4T TRIMESTRE 1R ANY

1,00 u.

1.503,66 €

1.503,66 €

Realització de tasques de manteniment correctiu i
preventiu del trimestre esmenat.
CAP005 MANTENIMENT 1R TRIMESTRE 2N ANY

1,00 u.

1.503,66 €

1.503,66 €

Realització de tasques de manteniment correctiu i
preventiu del trimestre esmenat.
CAP006 MANTENIMENT 2N TRIMESTRE 2N ANY

1,00 u.

1.503,66 €

1.503,66 €

Realització de tasques de manteniment correctiu i
preventiu del trimestre esmenat.
CAP007 MANTENIMENT 3R TRIMESTRE 2N ANY

1,00 u.

1.503,66 €

1.503,66 €

Realització de tasques de manteniment correctiu i
preventiu del trimestre esmenat.
CAP008 MANTENIMENT 4T TRIMESTRE 2N ANY

1,00 u.

1.503,66 €

1.503,66 €

CODI

DESCRIPCIÓ

Realització de tasques de manteniment correctiu i
preventiu del trimestre esmenat.
TOTAL MANTENIMENT

REALITZAT: SECUSTEL SISTEMES S.L.U.
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PRESSUPOST TOAL LICITACIÓ

CODI

DESCRIPCIÓ

QUANT. UTS.

PREU (€)

IMPORT (€)

PRESSUPOST TOTAL LICITACIÓ
68.848,12 €
12.029,28 €

TOTAL EXECUCIÓ D'OBRA
TOTAL MANTENIMENT
IMPORT TOTAL
LICITACIÓ
I.V.A.

80.877,40 €

PREU TOTAL LICITACIÓ AMB IVA INCLÒS

97.861,65 €

16.984,25 €

El preu total de licitació per a l'execució del "PROJECTE D'UN SISTEMA DE
VÍDEO VIGILÀNCIA AMB LECTURA DE MATRÍCULES I CONTROL
D'ACCÉS EN MODEL SANCIONADOR SEGONS ORDENANCES
MUNICIPALS A LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE PALS" i el manteniment
d'aquest queda establert en: NORANTA-SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTAUN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS.

REALITZAT: SECUSTEL SISTEMES S.L.U.
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18. CONCLUSIONS
Estudiades les necessitats del contractant i consensuant la redacció del
present projecte amb el mateix, amb desplaçaments a cadascun dels punts
sol·licitats, es considera que les propostes i recomanacions exposades són la
solució òptima. S’entén per solució òptima aquella que busca l’equilibri eficient
entre qualitat i cost econòmic, maximitzant l’aportació de valor afegit, tenint en
compte l’estat de fase inicial de la implantació del sistema. Algun dels criteris
que s’han tingut en compte per adequar la solució presentada és l’escalabilitat
del projecte, de manera que el sistema sigui ampliable de forma senzilla i sense
costos extres d’adaptació amb nous elements o sistemes addicionals. A més,
s’ha tingut en compte que el sistema tingui un nivell de seguretat òptim per la
continuïtat del seu servei, la qual cosa permet anticipar-se a possibles
problemes derivats de la climatologia o altres factors externs a la instal·lació,
garantint també un manteniment més ràpid i eficient.

Pals,
20 de Gener de 2020
L’ENGINYER

EL DIRECTOR DE SEGURETAT

Jordi Oliveras Guerrero

Pascual Embid Garcia
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