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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN 

ASUNTO: CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN E POSTA EN 

FUNCIONAMENTO DUNHA SERIE DE ACTUACIÓNS RELACIONADAS COA MOBILIDADE 

NO MARCO DO PROXECTO SMARTIAGO 

TIPO DE CONTRATO: SUBMINISTRACIÓN 

PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN: CONTRATO PROCEDEMENTO ABERTO 

E ADXUDICACIÓN POR LOTES INDEPENDENTES. 

1 OBXECTO DO CONTRATO - SMARTIAGO 
 

O Pleno de novembro de 2017 aprobou o convenio, que foi asinado o 4 de decembro 

de 2017, co Ministerio de Economía, Industria e Competitividade e co Concello de 

Santiago de Compostela, para o proxecto SMARTIAGO, cofinanciado co Fondo Europeo 

de Desenvolvemento Rexional da Unión Europea, Liña de Fomento da Innovación 

desde a Demanda, ao amparo do programa operativo FEDER de I+D+i 2014-2020, 

sendo o Concello de Santiago de Compostela o beneficiario do programa. 

O proxecto Smartiago ten entre os seus obxectivos mellorar o servizo de recollida de 

residuos sólidos urbanos e a limpeza viaria, pór en valor o patrimonio a través da 

iluminación ornamental e mellorar a mobilidade do centro e centro histórico da 

cidade, a través de: 

• A racionalización do modelo actual de carga e descarga, para redución de 

conxestión e emisións,  

• La evolución o control de acceso e estacionamento, para evitar danos en 

pavimentos históricos e bloqueo de vías de servizo público.  

No convenio co Ministerio de Economía, Industria e Competitividade establécese 

que, do importe total do proxecto, o 70% debe destinarse á Compra Pública de 

Innovación (CPI), quedando o 30% restante para as contratacións necesarias e 

esenciais para a correcta execución dos proxectos de CPI ordinarias relativas a 

oficina de proxecto, gastos e investimentos. É nesta última liña, non destinada a 

CPI, onde se inclúen os gastos relativos a investimentos materiais e inmateriais, aos 

que fai referencia este prego.  
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As contratacións que se realizarán a través deste prego servirán de apoio para a 

resolución do reto de mellora da mobilidade no centro e centro histórico de Santiago 

de Compostela. 

Todos os obxectos descritos para o presente contrato de subministración, instalación e 

posta en funcionamento dunha serie de actuacións relacionadas coa mobilidade no 

marco do proxecto Smartiago son necesarios e esenciais para a correcta execución dos 

proxectos de CPI previstos. É dicir, todas as actuacións previstas neste prego habilitan 

o resto de actuacións de innovación previstas no proxecto Smartiago. 

Os controis de acceso ao centro histórico descritos no LOTE 1 utilizaranse como 

contraste para a proba de concepto piloto para unha das necesidades descritas no 

convenio para controlar a evolución do acceso de vehículos turismos ou de transporte 

e mercadorías e o estacionamento dos mesmos no Centro Histórico, para evitar danos 

en pavimentos ou o bloqueo de vías de servizo público ocasionados polo tráfico 

rodado. Desta forma, a instalación destes controis de acceso é necesaria para, 

mediante un plan de experimentación, corroborar que as innovacións desenvolvidas 

no proxecto de CPI son ou non efectivas en comparación con medios tradicionais, en 

que casos e en que medida. A elección das vías nas que instalar estes elementos 

correspóndese cunha decisión técnica, na que se buscou maximizar o número de 

casuísticas de contraste, minimizando, á vez, o número de unidades a adquirir. Isto, 

ademais, fará que os resultados experimentais realizados no marco do proxecto 

SMARTIAGO, sexa facilmente exportable a outras cidades, potenciando o carácter 

innovador do proxecto.   

Complementando o anterior uso, tamén se utilizarán estes controis de acceso para a 

obtención de datos de tráfico (matrículas e aforamentos) con tecnoloxías 

convencionais, esenciais para adestrar os modelos predictivos e de aprendizaxe 

automática innovadores que se desenvolverán no proxecto SMARTIAGO e para validar 

o uso de sistemas alternativos de visión artificial a despregar como piloto. 

Con esta mesma finalidade utilizaranse o software e hardware para a xestión de 

accesos e implementación no Centro de Control, desde o que se dirixen todos os 

elementos de ordenación. Ambos os elementos proporcionarán os datos necesarios 

para realizar unha xestión innovadora a través de CPI dos accesos ao centro histórico e 

poder pola en comparación cos sistemas que se están utilizando na actualidade. 

Os controis de accesou aos que se refire o LOTE 1 son: bolardos fixos e móbiles, o 

terminal de control de accesos, cámaras con tecnoloxía de recoñecemento automático  

de matrículas (LPR)  co hardware e/ou software necesario para dar a orde de apertura 

dos bolardos, semáforos e terminais de control completo, instalación de expiras (lazos 
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inductivos). Tamén se instalará un software de xestión de accesos co que se controlará 

o acceso de vehículos ao centro histórico compatible para futuras implementaciones e 

integrable na plataforma de integración de datos dos sistemas innovadores a 

despregar. 

Ao respecto do LOTE 2, a instalación de sistemas para supervisión e control de acceso 

guiado en zonas de aparcadoiro é intrínsecamente necesaria para poder desviar os 

fluxos de tráfico que se acheguen ao perímetro do centro histórico e que poidan 

estacionar en lugares habilitados para ese efecto. Detállanse a continuación a 

motivación de necesidade de cada un destes sistemas. 

A instalación de novos paneis informativos de mensaxe variable é esencial para poder 

difundir as recomendacións de desvíos, zonas de aparcadoiro, restricións de tráfico, 

etc. aos condutores. Estas recomendacións obteranse a través da aprendizaxe 

automática e modelada de datos históricos que se desenvolverá a través da compra 

pública de innovación. Estas mensaxes terán o obxectivo de desincentivar ao tráfico 

rodado que quere achegarse ao centro histórico e de favorecer o desenvolvemento de 

novas estratexias de loxística de última milla a nivel Centro histórico. 

A subministración e instalación dun novo software de xestión e control de contidos dos 

paneis de mensaxes variables en diferentes localizacións servirá para poder programar 

estas mensaxes que se lograrán a través da CPI nos paneis necesarios. 

Dentro deste lote, é necesaria a adquisición de sensores adecuados para proporcionar 

información aos sistemas innovadores que se desenvolverán no proxecto. Trátase de 

dispositivos que indicarán si a praza de aparcadoiro de residentes / parking, está ou 

non dispoñible e comunicaranse cos paneis informativos, que indicarán o número de 

prazas dispoñibles, evitando a entrada de vehículos cando se ocupen todas as prazas e 

diminuíndo por tanto a afluencia de tráfico nas rúas elixidas. Deben ter unha precisión 

mínima do 97% na ocupación de detección de prazas e do 95% na detección de 

rotacións de vehículos. Os sensores serán magnéticos e inalámbricos. O sistema 

contará cos sistemas de comunicación adicional que precise (concentradores de 

datos…), para a correcta transmisión dos datos co centro de Control e a súa 

integración no software.  

Finalmente, dentro do lote adquirirase software adecuado para informar os usuarios a 

través dos seus dispositivos móbiles. Isto é necesario para trasladar a información 

xerada polos desenvolvementos innovadores aos interesados. 

No que respecta ao aspecto xeográfico, é conveniente lembrar que todas as 

subministracións (controis de acceso e paneis informativos) incluídos neste prego 

atópanse situados no ámbito de actuación do proxecto Smartiago (centro e centro 
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histórico de Santiago de Compostela) ou en vías singulares e necesarias para acceder 

ao centro histórico. Nisto casos, trátase dos únicos lugares nos que se poden instalar 

estes elementos por razones de normativa. 

2 TITULAR 

O Titular da presente licitación é o Concello de Santiago de Compostela (A Coruña) con 

dirección a efectos de notificacións en: Praza do Obradoiro 1, 15705 Santiago de 

Compostela.  

3 DIRECCIÓN FACULTATIVA  

A Dirección Facultativa dos traballos obxecto desta licitación, corresponderá á unidade 

encargada da planificación e xestión da mobilidade e levará a cabo polos técnicos 

adscritos a devandita unidade e designados polo Concello de Santiago. 

A inspección dos traballos corresponderá á Dirección Facultativa nomeada por 

Concello de Santiago, quen ditará as instrucións necesarias á EMPRESA 

ADXUDICATARIA para a normal e eficaz realización daqueles. 

A Dirección Facultativa deberá coordinar e supervisar os traballos do contrato, 

debendo asegurar a mellor e máis eficaz prestación do servizo en base ao presente 

Prego de Condicións. En caso necesario, poderá ordenar á EMPRESA ADXUDICATARIA 

as actuacións que no seu caso considere oportunas en cumprimento do contrato e 

aqueloutras que, por forza maior ou pola súa repercusión na seguridade viaria 

considere necesarias e xustifique debidamente. 

A Dirección Facultativa impartirá ordes e instrucións ao persoal de Contrátaa 

relacionadas cos traballos obxecto do contrato a través do Técnico nomeado pola  

EMPRESA ADXUDICATARIA para representarlle ante o Concello de Santiago. 

A Dirección Facultativa poderá suspender aqueles traballos que non se realicen de 

acordo coas normas xerais de boa execución e as esixidas neste Prego de Condicións, 

ou cando se empreguen materiais que non cumpran as condicións esixidas. Neste 

suposto os traballos terán que ser refeitos pola EMPRESA ADXUDICATARIA, sen cargo 

algún para o Concello de Santiago de Compostela e sen prexuízo das responsabilidades 

e penalidades previstas neste documento. 
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4 OBXECTO DA LICITACIÓN 

Son obxecto de licitación a realización das seguintes actuacións divididas en dous 

LOTES diferenciados: 

LOTE 1.- Renovación e modificación do actual sistema do control de accesos e 

implementación de novos sistemas de control de accesos (portas).  

A. Puertas a renovar/localizacións:  

 Rúa Casas Reais (entrada) 

 Rúa dá Algalia de abaixo (entrada) 

 Rúa Cardeal Paia (entrada) 

 Rúa Porta dá Pena (entrada) 

 Praza San Fiz (entrada e saída) 

 

B. Puertas a modificar/localizacións: 

 Rúa de San Francisco (entrada e saída) 

 Rúa dá Algalia de Arriba (saída) 

 

C. Novas portas/localizacións: 

 Rúa Carretas (entrada) 

 Rúa Trinidade (entrada) 

 Porta Faxeira (entrada) 

 Travesa de Fonseca (saída) 

 

D. Novos equipos de recoñecemento de matrículas (LPR)/localizacións: 

 Rúa Costa Vella (entrada) 

 Porta dá Mámoa  (peonil) 

 Rúa do Castro (saída) 

 Rúa do Oliveira  (saída) 

 Entremuros (con Algalia de abaixo) (saída) 

 

E. Subministración e instalación de novo software/hardware para a  

xestión e control de accesos a implementar en Centro de Control de 

Tráfico (CCT) e onde se integrarán todos os elementos dos apartados (A, 

B, C e D) 
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LOTE 2.- Instalación de sistemas para supervisión e control de acceso guiado en 

zonas de aparcadoiro: 

A. Instalación de novos paneis informativos de mensaxe variable nas 

seguinte localizacións: 

1. Avenida Xoan XXIII 
2. Praza España -  San Caetano 
3. Avenida Rosalía de Castro 
4. Rúa Galeras 
5. Rúa Galeras antes de García Sabell 
6. Avenida Rosalía de Castro - entrada antes  Praza de Vigo 
7. Xoan Carlos I ( entrada) 
8. Rúa Senra - Campo dá Estrela 
9. Rúa do Hórreo - Parlamento 
10. Rúa Pombal - entrada San Clemente 
11. Rúa Santa Clara - a ntesde Coimbra 
12. Praza dá Paz, entrada a Basquiños 
13. Rúa do Hórreo - subida a Praza de Galicia 
14. Avenida Antonio Fraguas - entrada Fontepedriña (SC-20) 

 

B. Subministración e instalación de novo software de xestión e control de 

contidos dos paneis de mensaxe variable 

C. Subministración e instalación de sistemas sensores que permitan a 

supervisión e control de acceso e guiado nas zonas de aparcadoiro en 

vía pública habilitadas para os residentes, (con o seu propio software de 

xestión e sempre que non se poida facer cos oftware do apartado 

seguinte D), garantindo o cumplimiento de tempo estacionamento 

(ORA/residentes), nas zonas de aparcadoiro/parking nas seguintes 

localizacións: 

1. Praza san Clemente (38 prazas delimitadas, ORA / residentes) 

2. Rúa Algalia de Abaixo (21 prazas delimitadas, ORA / residentes) 

3. Rúa García Sabell (16/17 prazas sen delimitar, ORA / residentes) 

4. Rúa Hortas (6 prazas sen delimitar, residentes / autorizados) 

 

D. Software de xestión, supervisión e control para o guiado de zonas de 

aparcadoiro en vía pública do apartado C e parkings privados. 

E. Deseño e subministración de APP para aplicacións móbiles que 

proporcione información ao usuario dos parkings públicos e privados 
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A realización das actuacións, dividíronse en DOUS LOTES DIFERENCIADOS (LOTE 1 e 

LOTE 2), que serán obxecto de OFERTA POR SEPARADO. 

5 MEMORIA E ALCANCE DE TRABALLOS DO LOTE 1 

INTRODUCIÓN. 

Os controis de acceso ao centro histórico descritos no LOTE 1 utilizaranse como 
contraste para a proba de concepto piloto para controlar a evolución do acceso de 
vehículos turismos ou de transporte de mercadorías e o estacionamento dos mesmos 
no Centro Histórico, para evitar danos en pavimentos ou o bloqueo de vías de servizo 
público ocasionados polo tráfico rodado. Desta forma, a instalación destes controis de 
acceso é necesaria para, mediante un plan de experimentación, corroborar que as 
innovacións desenvolvidas no proxecto de CPI son ou non efectivas en comparación 
con medios tradicionais, en que casos e en que medida. 
 
Las solucións a adoptar propostas neste prego para o LOTE 1, teñen as características e 
condicións adecuadas para reducir o impacto da instalación sobre a imaxe da cidade 
histórica, incorporando a tecnoloxía máis punteira ademais dos criterios de integración 
e armonización cos valores culturais, que permiten que estes elementos, aínda que 
non poidan pasar totalmente desapercibidos, polo menos, non perturban 
descontextualizando o espazo urbano histórico no que se sitúan. 
 
Para iso, estudáronse, coordinadamente cos técnicos municipais, as distintas 
características dos modelos existentes no mercado para determinar, cuales 
consideramos máis adecuadas para o cumprimento deste obxectivo, buscando reducir 
o tamaño de devanditos elementos, dentro do que a tecnoloxía actual permite e 
valorando o deseño dos seus acabados, que non será pulido brillante, rechamante, nin 
reflector en ningún dos equipos ou elementos a instalar. 
 
O número de elementos verticais a instalar é o menor posible, dentro das necesidades 
a cubrir e procurouse integrar todos eles nun mesmo soporte, para reducir o número 
de postes ou columnas  en vía pública. 
 
Ademais tamén se tivo en consideración, á hora de proxectar a obra civil a realizar, o  
aproveitamento máximou as canalizacións existentes de redes de iluminación pública, 
redes semafóricas e  redes de fibra óptica, minimizando así o número de tendidos 
aéreos que se han de realizar para actuacións puntuais. 
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5.1 DESCRICIÓN DO SISTEMA ACTUAL  DE CONTROL ACCESOS  

5.1.1 Arquitectura xeral do sistema 

A aplicación do sistema de control actual de zonas de acceso restrinxido ten unha 

arquitectura cliente-servidor: 

 Aplicación do servidor de control de zonas de acceso restrinxido (en diante 
aplicación servidora) da que se executa unha única instancia en forma exclusiva 
no computador que se denomina servidor. 

 Aplicación do cliente de control de zonas de acceso restrinxido (en diante 
aplicación cliente) da que se poden executar un número indeterminado de 
instancias nos computadores denominados clientes. 

As aplicacións cliente, unicamente ofrecen ao operador a interface de usuario coa que 

interactuar co sistema a través da aplicación servidora. É a aplicación servidora a que 

leva o peso da xestión: comunicación cos equipos en ambos os sentidos, xestión da 

base de datos do sistema e carga e almacenamento da configuración do sistema. 

Os elementos físicos que están conectados fisicamente ao servidor en calquera dos 

casos, admítense dúas posibilidades: os elementos físicos están conectados a unha 

rede común co servidor e a comunicación realízase mediante protocolo TCP/IP ou a 

conexión realízase a través dos portos respectivos. Neste último caso o habitual será 

que entre os elementos físicos e o servidor haxa unha dobre conversión mediante 

modem ou transductores que facilitan o transporte dos sinais. 

Desta forma, os operadores poden acceder mediante a aplicación cliente ás 

funcionalidades de calquera elemento físico definido no sistema, sempre que o seu 

perfil estea autorizado para iso. 

As comunicacións desde as portas ao centro de control e viceversa, están  realizadas a 

través do troncal xeral de fibra óptica monomodo. 

O sistema compleméntase cun subsistema de circuíto pechado de TV (CCTV), cuxas 

comunicacións se realizan igualmente mediante fibra óptica monomodo entre cada 

cámara e o centro de control. 
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O sistema queda dividido en varios niveis: 

 Centro de control de tráfico ( CCT) , xestionando a aplicación de acceso e de TV 
 Zonas de acceso controlado 
 Porta de entrada ou saída asignadas a cada zona 
 Cámaras de TV 

5.1.2 Centro de control de tráfico (CCT)  

Actualmente o centro de control de tráfico (CCT) dispón do hardware nalgunhas das 

entradas ao centro histórico, o hardware existente actualmente é o seguinte: 

 Un armario tipo rack, que alberga os receptores de vídeo, datos e audio por 
unha soa fibra monomodo. 

 Un servidor de control do sistema. 
 Tres estaciones de traballo para configuración e operación do sistema nas 

bandexas repartidoras de fibra óptica 
 Tres postos de operador (conexión remota coas estacións de traballo) con 

monitores de 22". 
 Software de xestión de infraccións (na actualidade en4SYS) 
 Servidor de xestión de tráfico / control de accesos OPTIMUS 
 Software de xestión de portas de acceso  SICAV 32 

 

5.1.3 Control de acceso 

O control de acceso fundaméntase na xestión das portas de entrada e saída a unha 

zona peonil. A restrición do paso de vehículos realízase mediante a utilización de 

bolardos automáticos.  

Para a entrada, unha vez detectada a presenza dun vehículo, valer o paso para 

vehículos autorizados que acceden á zona. As saídas realízanse de  forma automática 

pola presenza do vehículo. 

A forma de actuación é a seguinte: 

Cando o sistema detecta un vehículo, comproba si este ten o acceso autorizado 

buscando un contrato en vigor que permita o acceso por esa porta e nese momento. 

No centro de control, os operadores atenden as chamadas dos usuarios que soliciten o 

acceso pero non dispoñan de acreditación. Os operadores teñen a facultade de 

autorizar ou denegar o acceso solicitado. 

Nas inmediacións da porta hai situada unha cámara fixa na que o operador pode ver o 
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bolardo e o vehículo que pretende acceder á zona. 

Os posibles modos de funcionamento dunha porta desde o punto de vista do centro de 

control son: 

 Acceso libre: o bolardo está sempre baixado. Permítese o acceso libre a todos 
os vehículos 

 Acceso restrinxido: O bolardo está normalmente subido e só dá paso a 
vehículos autorizados (que están incluídos na base de datos do sistema de 
detección automática de matrículas ou que poden ser autorizados 
manualmente polos operadores 

 Acceso pechado: En determinadas ocasións e portas, excepcionalmente, non se 
autoriza o paso a ningunha solicitude realizada, considerándose que o acceso 
está pechado 

 

Unha porta está normalmente en acceso restrinxido ou en acceso libre 

Os estados anteriores réxense segundo as regras de acceso que poden incluír 

restricións horarias salvo orde expresa do operador do centro que pode actuar sobre 

calquera deles en calquera momento, tanto por zonas como por portas. 

As portas de acceso organízanse en zonas para a súa xestión.  

 

5.1.4 Manobra de tránsito 

A manobra de tránsito dunha porta é a seguinte: 

1) En estado de repouso o semáforo está vermello e o bolardo subido 

2) Cuando aproxímase un vehículo á zona: 

 Si a solicitude detectada é correcta: autorízase o acceso 
 Si o condutor non é autorizado, infórmaselle da non autorización 
 O condutor pode avisar ao centro de control pulsando un botón e 

solicitar permiso de entrada, que pode ser aceptado ou denegado polo 
operador. Si é aceptado o sistema permite o seu acceso 

3) Si autorízase o paso do vehículo, o bolardo comeza o descenso e, unha vez que 
está abaixo, o semáforo pasa a ámbar intermitente. Unha vez efectuado o tránsito 
e detéctase que o vehículo traspasou con seguridade a liña de bolardos (acción 
realizada polo detector de expíralas de seguridade), o  semáforo ponse en vermello 
e o bolardo inicia a manobra de subida.  
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É importante indicar que,  si unha vez efectuado o tránsito do primeiro vehículo existe 

un segundo vehículo á espera sobre expíraa de presenza, o bolardo non comezará o 

ascenso aínda que o semáforo permaneza en vermello.   

O ascenso do bolardo non se realizará até comprobar si o vehículo está autorizado 

(cambiará de novo o semáforo en vermello a ámbar intermitente) ou si o vehículo 

retírase cara atrás da zona de presenza pola súa propia conta ou  ao comunicarlle 

desde o centro de control da non autorización, para comezar a operación de ascenso 

(sempre con semáforo en vermello) 

O centro de control dispón en todo momento  de información en tempo real da 

manobra do bolardo e do seu estado actual. 

5.1.5 Atención de chamadas 

Os operadores do sistema poden acceder en todo momento á lista de chamadas 

pendentes de atender.  

Durante a atención dunha chamada, o operador pode permitir ou denegar tránsitos 

individuais na porta en que se produce. Para iso pode comunicarse mediante voz e 

recibir vídeo da porta en cuestión, ademais de poder realizar consultas rápidas na base 

de datos de contratos cos datos obtidos do vehículo. 

5.1.6 Terminal de control de accesos 

Equipo que controla os elementos que forman a porta de acceso e xestiona as 

comunicacións co centro de control 

5.1.7 Porta de acceso (entrada/saída) 

A porta de acceso é o conxunto de elementos que impiden  ou permiten o acceso a 

unha zona controlada, e que basicamente se compón dunha terminal de control 

(entrada/saída) cos seguintes elementos asociados: 

 Bolardo automático (móvil) (mecanismo electrohidráulico)  
 Bolardos fixos 
 Semáforo  
 Sistema de recoñecemento (identificación e control) por cartón de 

proximidade.  
 Cámara fixa  
 Cámara OCR (Só San Francisco (entrada e saída)  
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 Unha expira de detección de presenza, dúas expiras de seguridade e 
ocasionalmente unha expira de seguimento. 

 Detectores ( no terminal de control de accesos) 
 Software e hardware para comunicacións (datos, audio e vídeo) 

Cada terminal de acceso ten asociada unha cámara fixa cuxa xestión depende 

directamente do centro de control.   

O funcionamento da porta de entrada tanto no modo de acceso libre como no modo 

restrinxido é o seguinte: 

 No modo de acceso libre, o semáforo permanece en ámbar intermitente. O 
estado do bolardo é abaixo e a vía está libre para o acceso de vehículos.  

 No modo de acceso restrinxido, o bolardo permanece subido, impedindo o 
paso aos vehículos. O semáforo permanece en vermello. 

5.1.8 Zona 

Para facilitar a operación do sistema, as portas pódense agrupar nunha entidade 

superior denominada zona de portas. Unha porta só pode pertencer a unha zona. As 

ordes efectuadas sobre unha zona afectan a todas e cada unha das portas asociadas. 

5.1.9 Perfil de acceso 

Define un conxunto de períodos de tempo dentro da semana que está permitido 

acceder ás zonas de acceso restrinxido, pero non especifica as rúas. 

5.1.10 Contrato 

Asocia para un usuario un perfil de acceso a un conxunto de zonas. O usuario ten 

permiso para acceder ás zonas  nos momentos que define o perfil de acceso. 

5.2 DESCRICIÓN XERAL DAS NOVAS ACTUACIÓNS A REALIZAR 

5.2.1 Renovación de portas existentes, en 6 localizacións de centro histórico. 

PUERTAS A RENOVAR / LOCALIZACIÓNS 

1. Rúa Casas Rea is (sentido: entrada). Dispón na actualidade de 1 bolardo 
móbil e 3 bolardos fixos. 

 
2. Rúa dá Algalia de Abaixo (sentido: entrada). Dispón na actualidade de 1 

bolardo móbil e 1 bolardo fixo. 
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3. Rúa Cardeal Paia (sentido: entrada). Dispón na actualidade de 1 bolardo 

móbil,  (sen bolardos fixos).  
 

4. Rúa Porta dá Pena (sentido: entrada). Dispón na actualidade de 1 
bolardo móbil e 2 bolardos fixos. 

  
5. Rúa San Fiz (sentido: entrada). Dispón na actualidade de 1 bolardo 

móbil e 2 bolardos fixos. 
 

6. Rúa San Fiz (sentido: saída). Dispón na actualidade de 1 bolardo móbil e  
2 bolardos fixos. 

Elementos existentes nas Puertas a renovar 

 Terminal de Control  de accesos 

 Bolardo móbil (h=500mm)  

 Bolardos fixos (h=500mm) 

 Lazos de indución (expiras de presenza, seguridade…) 

 Semáforo  

 Sinalización vertical 

 Cámara de CCTV 

 Software e hardware para comunicacións (datos, audio e vídeo) 
 

ALCANCE XERAL DAS ACTUACIONES DAS PUERTAS A RENOVAR (6) 

A actuación para estas 6 localizacións consistirá nunha renovación orientada a dispor 

dunhas instalacións adecuadas e suficientes para a realización das probas e pilotos de 

I+D+i que se van a contratar a través da CPI, para comparar a situación actual coa 

situación tras as accións de innovación. 

A variación da altura do novo bolardo móbil, implicará a realización de traballos de 

obra civil, (aumento a profundidade do pozo). Na actualidade o pozo existente, ten 

unha profundidade aproximada de -0,85m sobre nivel de pavimento terminado (NPT). 

Será preciso o acondicionamento, adecuación ou substitución do arcón de protección 

existente do bolardo móbil para adaptalo á nova profundidade.  

Será precisa igualmente,  a substitución do sistema mecánico que actúa para a subida 

ou baixada do bolardo móbil (actualmente electrohidráulico) a un novo sistema 

pneumático para minimizar o impacto ambiental que supón a utilización de sustancias 

hidrocarburadas por baixo do subsolo.  
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Aproveitaranse neste caso as canalizacións existentes da rede hidráulica para a 

instalación das novas tubaxes do sistema pneumático.  

Os bolardos fixos existentes serán substituídos por novos bolardos con mesma altura 

que os bolardos móbiles (altura mínima de 750mm).  Cumprindo así coa orde VIV 

561/2010 de 1 de Febreiro. Os novos bolardos fixos colocaranse na mesma posición 

que os existentes.  

En todos os casos manteranse expíralas (lazos inductivos) actuais. 

O terminal de control de accesos, tanto para as entradas como para as saídas, será 

igualmente retirado na súa totalidade e substituído por un novo terminal de control de 

tecnoloxía máis avanzada a nivel da unidade central de control de procesos (xa sexa 

con microprocesador ou PLC) que albergue no seu interior o sistema pneumático 

(compresor) que actúa sobre o proceso de baixada e subida do bolardo móbil, con 

incorporación de vídeo-porteiro para mellorar a comunicación co Centro de Control de 

Tráfico (CCT).  

En función das dimensións do novo terminal, pode ser precisa a adaptación da base de 

formigón existente. Realizarase en calquera caso esta adaptación, reutilizando a base 

existente para minimizar o impacto da obra civil en centro histórico.   

Fornecerase e instalará, tanto para as portas entradas como para as portas de saída do 

sistema de control de accesos, unha nova cámara aforadora con tecnoloxía de 

recoñecemento automático de matrículas, aforadora  (LPR), de alta resolución e con 

emisión de vídeo  en tempo real, que será a que valide en actuación conxunta con 

expíralas para o caso das entradas, a apertura ou cierre do control da porta (baixada 

ou subida do bolardo móbil) para autorizar o paso ao usuario. 

 

Será preciso alimentar eléctricamente (DC) aos bolardos fixos (coroa de leds) desde 

bolardo móvil, a canalización irá enterrada mediante corte de xunta de pavimento 

entre laxas de granito, para minimizar a reposición do pavimento.   

 

Exclusivamente para a Localización Nº 1, Rúa Carretas, colocarase de forma adicional, 

una segunda cámara aforadora (LPR), para control do sentido saída desta porta. 

 

A cámara das portas de entrada e en caso de Rúa Carretas, tamén a saída, incorporará 

un sistema de hardware e/ou software necesario para que poida dar orde de apertura 

do bolardo móbil de forma automática (a través dun contacto seco, libre de tensión, 

ou similar) SEMPRE QUE SE DEAN AS DÚAS CONDICIÓNS SEGUINTES: 
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a) No caso de que a matricula atópese na base de datos autorizada (esta base 

de datos pode estar cargada na cámara ou nun servidor remoto, ou en ambos á 

vez). 

b) En caso de detectar magnéticamente a presenza do volume do vehículo. 

O sinal de vídeo incorporarase, utilizando os conversores necesarios, ao sistema actual 

de CCTV (matriz de vídeo) existente en Centro de Control de Tráfico e á nova aplicación 

de xestión e control de acceso  a instalar polo adxudicatario.  

O modo de comunicación, (vídeo/datos…) dos diferentes elementos que compoñen 

cada unha das portas co Centro de Control serán mediante protocolo TCP/IP, 

utilizando a rede de fibra óptica  existente, destas 6 localizacións.  

Todos os elementos destas 6 portas a renovar que  están integradas actualmente no 

software de xestión / control de accesos SICAV 32, integrásense no novo software de 

xestión a implementar no Centro de Control de Tráfico (CCT) e que comprenderá a 

subministración do hardware necesario e incorporará polo menos un  novo equipo 

informático a nivel usuario. 

Listaxe xeral de actuacións a realizar nas Puertas a renovar  

 Retirada completa  do terminal de control existente. 

 Retirada completa do bolardo móbil existente (incluído sistema 
hidráulico) 

 Retirada completa de bolardos fixos. 

 Retirada da cámara de CCTV xunto cos elementos de sujeción de 
que dispoñan, liñas de alimentación AC/DC e/ou datos até o cadro, 
centro de mando, terminal… ao que estean conectadas en cada 
caso. (Fóra das localizacións  5 e 6, San Fiz (entrada e saída) nos que 
se manterá o sistema de CCTV existente. 

 Instalación de novo bolardo móbil, tipo pneumático, h= 750mm, con 
todos os elementos necesarios (incluída obra civil asociada) 

 Instalación de bolardos fixos (incluída obra civil asociada) 

 Instalación de nova cámara aforadora (tecnoloxía LPR) para goberno 
de sistema de control (bolardo móbil) con sistema de vídeo 
incorporado. (2 cámaras para o caso de Rúa Carretas ao ser porta 
entrada/saída)  

 Instalación completa de novo terminal de control de entrada, saída 
ou entrada/saída (incluída obra civil asociada) con sistema de Vídeo-
porteiro incorporado.  

 

 



 

20 
 

5.2.2 Modificación de portas existentes, en 3 localizacións de caso histórico 

PUERTAS A MODIFICAR / LOCALIZACIÓNS 

1. Rúa de San Francisco (entrada)  
2. Rúa de San Francisco (saída)  
3. Rúa de Algalia de Arriba (saída) 

Elementos existentes as Portas actuais de control de accesos. 

 Terminal de Control de accesos de entrada ou saída 

 Bolardo móbil (h=500mm) 

 Bolardos fixos (h=500mm) 

 Lazos de indución (expiras de presenza, seguridade…)  

 Semáforo 

 Sinalización vertical 

 Cámaras OCR (fóra de Algalia de Arriba) 

 Cámaras CCTV 

 Software e hardware para comunicacións (datos, audio e vídeo) 
 

ALCANCE XERAL DAS ACTUACIÓNS DAS PUERTAS A MODIFICAR (3) 

As actuacións a realizar para estas 3 portas / localizacións, consistirá na substitución 

das cámaras OCR existentes nas portas de San Francisco (entrada e saída), por unhas 

novas cámaras aforadoras similares en canto a tecnoloxía (LPR) ás do punto anterior 

5.2.1.    

Fornecerase e instalará, tanto para as portas entradas como para as portas de saída 

das portas a modificar  unha nova cámara aforadora con tecnoloxía (LPR), de alta 

resolución e con emisión de vídeo  en tempo real, que será a que valide en actuación 

conxunta con expíralas para o caso das entradas, a apertura ou peche do control da 

porta (baixada ou subida do bolardo móbil) para autorizar o paso ao usuario. 

A cámara da porta de entrada de San Francisco, incorporará do mesmo xeito que no 

punto 5.2.1 anterior, un sistema de hardware e/ou software necesario para que poida 

dar orde de apertura do bolardo móbil de forma automática (a través dun contacto 

seco, libre de tensión, ou similar) SEMPRE QUE SE DEAN As DÚAS CONDICIÓNS 

SEGUINTES: 

a) No caso de que a matricula atópese na base de datos autorizada (esta base 

de datos pode estar cargada na cámara ou nun servidor remoto, ou en ambos á 

vez). 



 

21 
 

b) En caso de detectar magnéticamente a presenza do volume do vehículo. 

O sinal de vídeo incorporarase, utilizando os conversores necesarios, ao sistema actual 

de CCTV (matriz de vídeo) existente en Centro de Control de Tráfico e á nova aplicación 

de xestión e control de acceso  a instalar polo adxudicatario.  

Será preciso realizar as modificacións que sexan necesarias neste tres localizacións 

para que as novas comunicacións (vídeo/datos…) dos diferentes elementos que 

compoñen cada unha das portas co Centro de Control sexan IP, utilizando  a rede 

troncal de fibra óptica existente para estas 3 localizacións.  

Todos os elementos destas 3 portas a modificar que se integran actualmente no 

software de xestión / control de accesos OPTIMUS, integraranse no novo software de 

xestión de accesos a implementar no Centro de Control de Tráfico (CCT).  

Listaxe xeral de actuacións a realizar nas Puertas a modificar (3)  

 Retirada da cámara de CCTV xunto cos elementos de sujeción de 
que dispoñan, liñas de alimentación AC/DC e/ou fibra óptica  até  o 
cadro, centro de mando, terminal… que está na localización Nº 3 ao 
Rúa de Algalia de Arriba. (Manténdose as que existentes para as 
localizacións Nº 1 e 2 , Rúa de San Francisco entrada e saída)   

 Retirada das cámaras OCR xunto cos elementos de sujeción de que 
dispoñan fóra da localización Nº 3, Algalia de Arriba, que non dispón 
deste sistema. 

 Instalación de nova cámara aforadora (tecnoloxía LPR) para goberno 
de sistema de control (bolardo móbil) con sistema de vídeo 
incorporado. 
 

5.2.3 Novas portas a instalar en 4 localizacións de centro histórico.  

 NOVAS PUERTAS A INSTALAR / LOCALIZACIÓNS 

1. Rúa Carretas (entrada). Colocarase 1 novo bolardo móbil e dous novos 2 
bolardos fixos. 

 
2. Rúa Trindade (entrada). Colocarase 1 novo  bolardo móbil unicamente. 

 
3. Porta Faxeira (entrada). Colocarase 1 bolardo móbil, 4 bolardos fixos e 5 

bolardos de fundición dúctil. 
 

4. Travesa de Fonseca (saída). Colocarase 1 novo bolardo móbil e 2 
bolardos fixos. 
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ALCANCE XERAL DAS ACTUACIÓNS DAS NOVAS PUERTAS (4) 

Para este apartado será precisa unha actuación completa que comprende a 

subministración e instalación de todos os elementos que compoñen unha porta de 

acceso (bolardo móbil, bolardos fixos, terminal deco ntrol, Nova cámara Aforadora, 

lazos inductivos…), incluída a obra civil asociada, liñas de alimentación e fibra óptica, 

etc.  

Ademais, para o caso de Porta Faxeira , será precisa unha actuación particular 

consistente na retirada dunha cámara OCR e o  poste sobre o que está situada , para a 

súa reutilización conxunta ( poste e Cámara) na localización Nº 1 Costa Vella do 

apartado seguinte 5.2.4.    

Unicamente para a localización Nº 3, Porta Faxeira, será  precisa a instalación de 

bolardos de fundición dúctil, para delimitar o ancho do acceso de entrada de 

vehículos.          

As cámaras de tecnoloxía LPR colocadas en sentido de entrada (fóra da localización Nº 

4 Travesa Fonseca que é de saída) incorporarán  aoigua l que nos puntos anteriores 

5.2.1 e 5.2.2. , un sistema de hardware e/ou software necesario para que poida dar 

orde de apertura do bolardo móbil de forma automática (a través dun contacto seco, 

libre de tensión, ou similar) SEMPRE QUE SE DEAN As DÚAS CONDICIÓNS SEGUINTES: 

a) No caso de que a matrícula atópese na base de datos autorizada (esta base 

de datos pode estar cargada na cámara ou nun servidor remoto, ou en ambos á 

vez). 

b) En caso de detectar magnéticamente a presenza do volume do vehículo. 

Todos os elementos destas 4 novas portas, integraranse igualmente no novo software 

de xestión de accesos a implementar no Centro de Control de Tráfico (CCT).  

En relación aos elementos / equipos a fornecer e colocar, será precisa: 

 A Instalación completa dun bolardo móbil para cada porta 

 A Instalación de bolardos fixos en número variable en función da 
localización.   

 Instalación de nova cámara aforadora (LPR) para goberno de 
sistema de control (bolardo móbil) con sistema de vídeo 
incorporado. (Unha por porta fóra de Rúa Carretas que contará con 
dúas unidades ao ser de entrada e saída controlada) 
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 Instalación de semáforos (un por porta) e sistema de sujeción a 
fachada fóra de la localización Nº 3, Porta Faxeira na que  se 
instalará sobre columna de 6m. En Rúa C arretas colocarasen 2 
ounidades  ao ser unha porta de entrada / saída. 

 Instalación do terminal de control completo de entrada, saída ou 
entrada / saída para caso de Rúa Carretas. 

 Instalación de expiras (lazos inductivos) de presenza e  seguridade  

 Instalación de bolardos de fundición (Só en Porta Faxeira) 
 

No capítulo de obra civil, será precisa a realización de: 

 Novas cimentacións para terminal de control, postes de Cámara LPR 
e semáforos (si non fosen colocados en fachada) 

 Novos pozos para albergar o bolardo móbil e conexión dos mesmos 
mediante canalización adecuada á rede de saneamento ou pluviais 
municipal.  

 Novas canalizacións eléctricas para a alimentación de Semáforo, 
terminal, alimentación de bolardos fixos e móbiles (coroa de leds), 
cámara LPR e  bolardo móbil.  

 Novas  arquetas en terminal de control e bolardo móbil. 

 Novas canalizacións de fibra óptica  para a unión do terminal de 
control  coa  rede existente de fibra óptica. 

 Toda a obra civil asociada á colocación dos lazos inductivos (expiras)   
 

5.2.4 Novos sistemas de recoñecemento de matrículas / caracteres  (LPR e OCR) en 
5 localizacións de centro histórico 

NOVOS SISTEMAS LPR  / LOCALIZACIÓNS 

1. Rúa Costa Vella (entrada). Non LPR, incluirá cámara OCR. 
2. Porta dá Mámoa ( peonil) 
3. Rúa do Castro (saída) 
4. Rúa do Oliveira (saída) 
5. Rúa Entremuros (con Algalia de Abaixo) (saída) 

 

ALCANCE XERAL DAS ACTUACIÓNS DAS NOVAS CÁMARAS LPR (5) 

Será precisa, a instalación completa dun sistema de recoñecemento de matrículas 

(LPR) nas localizacións descritas neste apartado, nas que é necesario controlar o paso 

de vehículos ao estar prohibido ou restrinxido o seu acceso. 

 



 

24 
 

Todas as cámaras LPR irán situadas en fachada ou elemento de sujeción existente 

(farol) fóra da localización Nº 1, Rúa Costa Vella (OCR) nas que se reutilizará por 

completo poste e cámara OCR desmontado de Porta Faxeira. 

As localizacións destas cámaras descríbense a continuación, podendo variar a posición 

descrita en canto a localización, realizando axústelos e cambios que se requiran en 

canto a grao de inclinación, previa información á Dirección Facultativa. 

Localización 1.- Rúa Costa Vella (entrada). A cámara OCR e poste de 3,6m aprox. 

(procedentes  da retirada de equipos deP orta Faxeira) colocaranse  xusto á en tradada 

rúa (fronte á Biblioteca Pública) en zona axardinada, ao iniciar a costa, á beira dereito 

da Rúa Costa Vella. 

-  Coordenada GPS (Latitude, lonxitude) :  42.883783, -8.544321 

Localización 2.- Porta dá Mámoa (peonil). A cámara LPR colocarase en fachada, con 

elemento de sujeción adecuado, na Rúa dás Orfas, na medianería dos inmobles con Nº 

34 e Nº 36 

-Coordenada GPS (Latitude, lonxitude):   42.877241, -8.544188 

Localización 3.- Rúa do Castro (saída). A cámara LPR colocarase aproveitando como 

elemento de sujeción o farol existente na esquina do Nº 12 de Rúa Do Castro. Para as 

liñas de alimentación eléctrica e fibra óptica da cámara LPR, se precisará a colocación 

de tensor adicional ao existente entre  ambas as fachadas, con novos soportes de 

fixación a ambos os dous lados de fachada para independizar así ambos os tensores.  

 -Coordenada GPS (Latitude, lonxitude): 42.879422, -8.542191 

Localización 4.- Rúa do Oliveira (saída). A cámara LPR colocarase sobre fachada, 

mediante elemento de sujeción apropiado,  no  lateral de edificio EASD MESTRE 

MATEO (fachada Norte) , aproveitando unha parte rectangular de fachada superior de 

cor branca , que se atopa en bruto, sen revestimento (con ladrillo), próxima á parte 

superior do cartel indicativo da rúa  “RÚA DO OLIVEIRA” .  

 -Coordenada GPS (Latitude, lonxitude):   42.881436, -8.540226  

Localización 5.- Rúa Entremuros, esquina con Algalia de Abaixo (saída). A cámara LPR 

colocarase sobre fachada, aproveitando como elemento de sujeción da cámara, o 

mesmo soporte ou brazo do farol existente na esquina da Rúa Entremuros e Algalia de 

Abaixo.  

-Coordenada GPS (Latitude, lonxitude):   42.882840, -8.541653 

Todas as cámaras (LPR)  serán da mesma tecnoloxía ás indicadas nos puntvos 
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anteriores dos apartados 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3.  

NON TERÁN que incorporar para estas 5 localizacións, un sistema de hardware e/ou 

software necesario para que poida dar orde de apertura do bolardo móbil de forma 

automática, ao non dispor nestas portas de bolardo móbil. 

Estas 4 cámaras LPR e a cámara OCR  integraranse no novo software de xestión de 

accesos a implementar e software existente de xestión de infraccións (EN4SYS) no 

Centro de Control de Tráfico. (CCT)  

O sinal de vídeo incorporarase, utilizando os conversores necesarios, ao sistema actual 

de CCTV (matriz de vídeo) existente en Centro de Control de Tráfico e á nova aplicación 

de xestión e control de accesos  a instalar polo adxudicatario. 

Listado xeral de actuacións a realizar nas novas cámaras LPR (5)  

 Instalación de poste  e Cámara OCR recuperado de Porta Faxeira, 
para a localización nº 1 Rúa Costa Vella (incluída obra civil asociada) 

 Subministración e instalación de 4 novas cámaras LPR  con sistema 
de vídeo incorporado.  
 

5.2.5 Subministración e instalación de novo software/hardware para a xestión de 
accesos   

Fornecerase e instalará un novo software de control e xestión de accesos, co que se 

poderá controlar os vehículos que accedan ao centro histórico. 

Este novo software será unha aplicación informática con hardware e software 

necesario que permita a interconexión con plataforma de xestión integradora (tipo 

Smart City ou similar), así como con outras aplicacións a implantar neste prego, nun 

futuro e as actualmente existentes. O Software será totalmente compatible, libre, 

instalado, configurado e en funcionamento. 

Este acceso será posible a través dunhas portas, operadas polas cámaras LPR e 

bolardos móbiles instaladas para ese efecto. 

5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -  LOTE 1 
 

5.3.1 Novos Bolardos móbiles. 

Definición: Poste de pequena altura, fabricado principalmente en metal, que se ancora 

ao chan para impedir o paso ou o aparcadoiro aos vehículos. 
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Os bolardos móbiles cumprirán as seguintes condicións:  

a) Colocaranse nas mesmas posicións dos bolardos móbiles actuais de h=500mm, 
nas postas a renovar e na implantación indicada na documentación gráfica nas 
novas portas, unha vez comprobados os posibles servizos afectados.  

b) En canto ás características construtivas e de deseño dos novos bolardos 
móbiles a fornecer e instalar, serán de aceiro inoxidable natural (en bruto), 
satinado, nin pulido nin brillante, AISI 304 ó 316, cun espesor mínimo de 8mm 
de deseño redondeado, sen arestas, con tapa redonda e levarán unha coroa de 
led na parte superior para garantir a visibilidade do elemento en horas 
nocturnas.  

c) O rango ou réxime de temperatura de traballo será de polo menos -20ºC a + 
60ºC 
 

d) Disporá de sensores de posición ou finais de carreira para detectar as posicións 
de bolardo baixado/subido. 
  

e) En canto ás súas dimensións establécense os seguintes límites: 
 

 O seu diámetro será igual a 220 milímetros. (mesmo diámetro dos bolardos 
actualmente existentes) 

 Serán de polo menos 750 milímetros de altura (Orde VIV/561/2010) 
 

f) O pozo onde se aloxa ampliarase á profundidade que especifique cada 
fabricante. (*) 
 

g) A zona de ancoraxe do bolardo baixo nivel de pavimento terminado (NPT) será 
polo menos de 25 cm. 
 

h) O goberno do bolardo (manobra de subida ou baixada) será realizado pola 
combinación do funcionamento da nova cámara aforadora (tecnoloxía LPR) e 
expíralas de presenza / seguridade  ou tránsito existentes en cada localización. 
 

i) É condición necesaria que en estado aberto non sobresaian do nivel de 
pavimento terminado, co fin de que non representen ningún tipo de obstáculo 
para peóns, bicicletas ou similares. 
 

j) O tempo transcorrido no proceso de elevación e descenso do cilindro debe ser 
en ambos os casos igual ou inferior a 3,5 segundos, medidos a partir do 
momento en que o sistema recibe a orde. 
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k) Ha de dispor dun mecanismo de seguridade para evitar que poida levantarse 
mentres pase unha persoa. 
 

l) Existirá un mecanismo co que se poida abrir e pechar o bolardo móbil de forma 
manual. 
 

m) Ante a presenza dunha avaría no sistema, incluído como tal, unha falta de 
enerxía eléctrica na rede deberá pasar a posición aberta inmediatamente, sen 
necesidade de actuación de ningún elemento exterior (baterías, sistema de 
alimentación ininterrompida...). 

 

n) En canto á conexión existente coa rede municipal de saneamento / pluviais 
terase en conta que:  
 

Si por diferenzas de cota do fondo do pozo do bolardo móbil existente, non se 

puidese manter a canalización existente con polo menos unha pendente 

mínima do 2% até o punto de conexión á rede de saneamento/pluviais, 

realizarase nova canalización de saneamento ao mesmo punto de conexión, 

con pendente mínima do 2%. 

 

o) Disporán de marcado CE. 
 

p) En canto ao funcionamento do bolardo móbil, manteranse as especificaciones 
descritas no apartado 5.1.4 manobra de tránsito   

 
(*) Permitirase á EMPRESA ADXUDICATARIA, realizar proposta de  adecuación 

do bolardo móbil existente, mantendo a profundidade do pozo actual,  

mediante substitución de  elementos necesarios como poden ser a título 

enunciativo, vástagos, chasis, caixón perdido, arcón de protección, etc.  A 

condición de que se cumpran as esixencias de altura mínima da ORDFEN VIV 

561/2010) e a condición de que se cumpra  co resto de  especificaciones en 

relación a materiais, deseño, dimensións, acabados, modo de funcionamento 

(pneumático) e demais especificaciones ,  descritas neste apartado 5.3.1.  

 

En calquera caso, a proposta deberá garantir a homologación do produto e a 

garantía de obtención da marcado CE do equipo, antes da súa posta en 

funcionamento,  para a súa aprobación.   
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(Figura 1) 

Obstáculo do bolardo  

(En posición ergueita) 

  
 Placa de 

recubrimiento (A 
nivel do chan) 
 

 Equipo de 
transmisión (Baixo 
o nivel do chan) 

 

 Compartimiento 
técnico (Baixo o nivel 
do chan) 

 
 Motor propulsor  

(Baixo o nivel do chan) 

 

Descrición detallada do bolardo automático: 

 

· O arcón de protección: 
 

É un cilindro de aceiro inoxidable 
flanqueado por un compartimiento 
para o motor. 

 Albergará o bolardo coas dimensións 

anteriormente descritas 
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O ciclo normal dun bolardo será o seguinte: 

Etapa Detección Lector Acceso Obstáculo Tempo Cor Semáforo 

1 Ningún Inactivo Elevado  Vermello 

2 Detecta presenza Activado Elevado  Vermello 

3 Detecta presenza Autoriza paso Elevado  Vermello 

4 Detecta presenza Envía impulse Baixando 3.5 s Vermello 

5 Detecta presenza  Baixado  Ámbar intermitente 

6 Detecta paso Inactivo Baixado  Vermello 

7 Ningún Inactivo Baixado 3 s Vermello 

8 Ningún Inactivo Subindo 3.5 s Vermello 

9 Ningún Inactivo Elevado  Vermello 

 

5.3.2 Novos bolardos fixos   

Os novos bolardos fixos colocaranse nas mesmas localizacións dos bolardos a substituír 

(para o caso das 6 portas a renovar) e na implantación indicada na documentación 

gráfica nas 4 novas portas  de control de accesos a realizar. 

  

Os novos bolardos fixos serán do mesmo material e coas mesmas características de 

deseño e dimensións que os novos bolardos móbiles e disporán de marcado CE. 

Disporán de sistema de fácil extracción mediante chave especial. Copia desta chave 

entregarase a persoal do Concello de Santiago e empresa adjudicataria do 

mantemento.    

Llevarán unha coroa de leds na parte superior para unha maior visibilidade do 

elemento en horas nocturnas.  

5.3.3 Novos bolardos de fundición dúctil (Porta Faxeira) 

Os novos bolardos de fundición dúctil, colocaranse conforme a en a implantación 

indicada na documentación gráfica facilitada para a localización Nº 3 Porta Faxeira,  

das novas portas de control de accesos a implemetar. 

Serán de altura mínima 750mm e irán encaixados no chan a unha profundidade 
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mínima de 10 cm e fixaranse mediante parafusos.  

 Sou acabado será de cor gris escuro, RAL 7016 ou similar (tipo oxirón forxa) en mate, 

nunca brillante. 

5.3.4 Terminal de control de accesos (entrada, saída ou entrada/saída) 

O equipo estará constituído por un módulo principal cunha CPU ou PLC. As 

características técnicas da CPU ou PLC da unidade de control das portas de acceso 

serán en grao sumo avanzadas posibles no que respecta a procesado de datos, 

funcionalidades e prestacións para o eficaz funcionamento do sistema. 

A carcasa será metálica (aceiro inoxidable ou galvanizado), poliéster reforzado con 

fibra ou combinación de ambas as e a súa altura será de polo menos 750mm (medida 

desde NPT), o seu acabado caso de non ser en aceiro inoxidable en bruto (satinado) 

será de cor gris escuro (tipo oxirón forxa) en mate, nunca brillanche, RAL 7016 ou 

similar. 

Contará con marco ou persoal de sujeción á cimentación a realizar ou existente para a 

súa correcta sujeción. 

Disporá de todos os elementos necesarios que se precisen para o correcto 

funcionamento e comunicación co resto de elementos asociados á porta de control de 

accesos (bolardos móbiles, cámara OCR, semáforos…)   

Albergará no seu interior o compresor pneumático e regulador de caudal que actuará 

sobre o bolardo móbil, así como os detectores dos lazos inductivos de presenza e 

seguridade.    

As terminais de control das portas (tanto de entrada como de saída) incorporarán 

sistema de comunicación de vídeo porteiro conectado coas aplicacións (Xestión de 

vídeo e control de accesos) da Sala de Control de Tráfico.  

O sistema de  vídeo porteiro  incorporará cámara de vídeo, micrófono, pulsador e 

altofalante. Todo iso conectado co Centro de Control de Tráfico, integrado e en 

funcionamento.  

A comunicación do terminal co centro de control será a través da rede de fibra óptica 

existente, mediante uso de protocolo TCP/IP (Conexión IP)  

O sistema en funcionamento automático deberá diferenciar si hai varios vehículos na 

zona de espera de apertura do bolardo móbil para actuar con seguridade e dar orde de 

baixalo só para aqueles en os que a súa matrícula estea autorizada. 
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O sistema será capaz de recoñecer matrículas de calquera país da Unión Europea, 

matrículas cadradas,  de ciclomotores, etc... 

O peche do bolardo será unha vez que se detecte que o vehículo traspasou con 

seguridade a liña de bolardos.  

Incluirá as proteccións necesarias (interruptor automático diferencial e 

magnetotérmico) das liñas de alimentación de semáforo, cámaras OCR e calquera 

outro dispositivo que o necesite. 

Poderase reutilizar a conexión existente á rede xeral de terra, a condición de que se 

comprobe que se atope en bo estado de funcionamento. En caso contrario 

procederase á instalación dunha nova rede de terras. 

Contará con grao de protección mínima IP54 

Disporán de marcado CE 

5.3.5 Cámara (LPR) 

Deberán ser cámaras intelixentes de alta resolución, de última tecnoloxía e compatible 

con análise forense de vídeo. 

As cámaras disporán das seguintes funcións: 

 Aforadoras. A cámara deberá incluír software de xestión que permita ver e 
computar o número de vehículos que accede por cada porta (entrada ou saída), 
clase de vehículos, cor, medición de velocidade, sentido de circulación… en 
diversos intervalos de tempo (5´, 15´, 30´, 60´, etc). 

 Vídeo en tempo real. Desde a sala de control, terase acceso en calquera 
momento á zona controlada pola cámara en tempo real. 

 Tecnoloxía LPR. A cámara disporá da tecnoloxía de lectura de matrículas para a 
apertura ou non do bolardo. 

O peche do bolardo será unha vez que se detecte que o vehículo traspasou con 

seguridade a liña de bolardos.  

A comunicación da cámara co centro de control será a través de fibra óptica, e 

conectaranse mediante conexión IP. 
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Características técnicas mínimas da cámara LPR: 

1. Recoñecemento de matrículas 
2. Clasificación do vehículo:  

o tipo de vehículo (coche, autobús, camión, furgoneta…) 
o sentido de circulación 
o vehículo sen matrícula 
o cor 

3. Sensor de 9 MP (1” CMOS), máx. 4096x2160 
4. Distancia de traballo: até 27 metros 
5. Iluminación: 

o Cor 0,001 Lux 
o 0,0005 Lux con IR 

6. Lentes 25 mm 
7. Rango de Velocidade de captura: 5-250 km/h 
8. LPR precisión > 97% 
9. Recoñecemento > 99% 
10. Nivel de protección IP66 
11. Condicións de operación: -30ºC< Tª <70ºC 
12. Resolución: Alta definición (HD) 
13. Vídeo: Análise de vídeo continuo con detección automática de vehículos 
14. Compresión de vídeo H.265/H.264/MJPEG 
15. Protocolos standards: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, 

NTP, UPnP, IPv6, UDP. 
16. Almacenamento: Cartón TF até 128 GB 
17. Interface de comunicación: 2 interfaces Ethernet autoadaptativas RJ45 

10M/100M /1000M. 
18. Certificados: CE 

 

A cámara das portas de entrada (e exclusivamente a porta de saída Rúa carretas)  

incorporará un sistema de hardware e/ou software necesario para que poida dar orde 

de apertura do bolardo de forma automática (a través dun contacto seco, libre de 

tensión, ou similar) sempre que se dean as dúas condicións seguintes: 

a) No caso de que a matricula atópese na base de datos (esta base de datos 

pode estar cargada na cámara ou nun servidor remoto, ou en ambos á vez) 

autorizada. 

b) En caso de detectar magnéticamente a presenza do volume do vehículo. 
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O peche do bolardo realizarase, unha vez detectado que o vehículo traspasou con 

seguridade a liña de bolardos, mediante expíraa de seguridade colocada, manténdose 

as especificaciones descritas no apartado 5.1.4 manobra de tránsito. 

Instalaranse en puntos de difícil acceso, de forma discreta, utilizando na medida do 

posible os elementos estruturais existentes de fachada ou iluminación, para minimizar 

así a colocación de novos postes / estruturas  en itinerarios peonís. 

5.3.6 Subministración e instalación de novo software/hardware para a xestión de 
accesos   

Todas as portas integraranse no novo sistema de xestión de accesos a implementar no 

Centro de control. 

 

O novo software de xestión, contará con todas as actualizacións necesarias e novas 

altas, sen límite e sen custo para o Concello de Santiago de Compostela.  

Este novo software será unha aplicación informática con hardware e software 

necesario que permita a interconexión con plataforma de xestión integradora (tipo 

Smart City ou similar), así como con outras aplicacións a implantar neste prego, nun 

futuro e as actualmente existentes. O Software será totalmente compatible, libre, 

instalado, configurado e en funcionamento. 

A adaptación realizarase,  tendo en conta que o sistema de control  debe permitir polo 

menos, realizar as seguintes funcións básicas para calquera das portas:  

 

a. Autorizar/denegar o acceso ante unha solicitude desde equipo de control 

b. Autorizar un acceso por operador, como é o caso de vehículos de servizo ou 

emerxencias 

c. Manter unha lista de tipos de contrato 

d. Manter unha lista branca de usuarios 

e. Manter unha lista negra de usuarios 

f. Manter unha táboa de horarios de funcionamento dunha porta de acceso 

ou zona 

g. Modificar o modo de funcionamento dunha porta de acceso ou zona 

h. Avisar ao operador ante calquera chamada dun equipo de control 

i. Avisar ao operador ante calquera alarma de manobra incorrecta nun acceso 

j. Avisar ao operador ante calquera alarma de mal funcionamento dun equipo 

k. Facilitar a xestión de audio / vídeo ante unha chamada dun equipo de 

control 
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l. Cargar telemáticamente ao equipo de control local as táboas de 

funcionamento en local: contratos, usuarios, e horarios en modos de 

funcionamento 

m. Manter toda a información de datos históricos do sistema 

O operador, a través da interface de usuario, poderá acceder de forma gráfica a cada 

unha das portas de acceso baixo control. A través dela, para cada porta, poderá  

realizar os seguintes traballos: 

1) Ver o estado da porta de acceso 

2) Ver tránsito en curso 

3) Ver estado do equipo 

4) Activar a voz e vídeo e establecer a comunicación de audio 

5) Dar autorización de acceso de forma manual 

6) Ver as imaxes servidas polo equipo de control 

7) Cambiar de modo de funcionamento dunha porta de acceso (restrinxido, 

automático, aberto, pechado) 

8) Configurar os parámetros de funcionamento de cada porta de acceso e 

zona 

O sistema  permitirá igualmente,  a elaboración de expedientes dos seguintes tipos de 

usuarios, así como a xestión de listas, documentación necesaria ye informes dos 

antedichos expedientes.  

Os distintos tipos de usuarios son os seguintes: 

 Residente 

 Carga e descarga 

 Garaxes 

 Servizos policiais (Policía Local, Nacional, etc.) e de emerxencia (bombeiros, 

ambulancias, etc.) 

 Servizos laborais (servizos públicos e privados) 

 Permisos especiais 

 Segunda vivenda 

 Carga e descarga especial 

 Persoas discapacitadas 

 Asistencia a persoas maiores 

 



 

35 
 

Ademais, desde o sistema estarán dispoñibles os seguintes informes: 

a) Informes de configuración: os informes dispoñibles mostran as propiedades 

principais dos seguintes elementos: 

 

 Puertas 

 Zonas 

 Perfís 

 Regras de acceso 

 

b) Informes históricos: a aplicación proporciona múltiples informes históricos 

froito da combinación dos seguintes criterios de filtrado: 

 

 Un tipo de dato (estados, alarmas ou ordes) 

 Un tipo de elemento (porta ou zona) 

 Un criterio de filtrado (un elemento ou todos os elementos) 

 Un intervalo de datas e horas 

Por último, disporá dunha xanela na que se mostran as incidencias que van 

aparecendo no sistema, recollidas de forma cronolóxica. De forma complementaria 

disporá de acceso á información histórica para a confección de informes e elaboración 

de estatísticas de funcionamento. 

O novo software de xestión e control de accesos  a instalar no Centrou de Control de 

Tráfico (CCT) deberá contar ou incorporar: 

Sistema de recepción de vídeo con todos os codec´s necesarios para poder visualizar as 

imaxes e vídeos procedentes de vídeo porteiros dos terminais, cámaras fixas, 

aforadoras, OCR, etc… con emisión de vídeo en tempo real. O sistema será 

configurable, con capacidade e reserva suficiente para un futuro. 

Debe poder incorporar facilmente listas de matrículas de todo tipo de vehículos con 

permisos achegados polo Concello de Santiago para poder circular polas zonas de 

acceso restrinxido.  

O software será instalado nun servidor a fornecer polo adxudicatario e posibilitará 

tamén o acceso web, podendo ser utilizado ao mesmo tempo por diferentes usuarios 

definidos con permisos diferentes. 
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1) Respecto á contorna gráfica: 

a. Disporá dun mapa gráfico exclusivo para a aplicación de bolardos, con todos os 
bolardos gráficos co seu estado actual e avarías. 

b. A pantalla será intuitiva e amigable. 
c. Disporá de vídeo en miniatura de todas as portas online e cámaras LPR. 
d. Contará cunha botonera das principais funcións operativas de control na 

pantalla matriz. 
e. Contemplará as animacións necesarias para ver os movementos en tempo real, 

estado dos bolardos, etc.  
f. Poderá realizar consultas das listas de usuarios 

 

2) Operatividade 

a.  Disporá de consulta gráfica de avarías coa representación de cada porta de 
entrada co estado correspondente bolardo e os elementos de detección online. 

b.  En caso de chamada desde un bolardo, apertura gráfica de chamada desde 
interfono. Apertura de dobre pantalla de vídeo porteiro e de audio na mesma 
pantalla 

c.  Terá a posibilidade de operar nun bolardo, varios ou todos á vez 
 

3) Externalización 

a. Proceso de xestión de autorizacións de entrada por INTERNET, enlace web 
Concello, web Policía Local, etc. 

b. Conexión coas PDA´s da Policía Local da base de datos das matrículas 
autorizadas e lista negra, en modo de consulta puntual para comprobar si está 
ou non autorizado. 

c. Conexión con software de infraccións (EN4SYS actual) para posibles denuncias 
 

4) Compatible para futuras implementaciones 
 

a. Sistema de pesado de vehículos 
b. Tempos de permanencia de vehículos en zona histórica 
c. Paneis de mensaxe variable 

 

5) Estatísticas / informes 
 

a. De forma individual por porta ou varias portas, intervalos de tempo, horas, 
días, semana, ano, etc. 
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b. Por accesos a cada porta ou varias en función de matrículas, cartóns, pasos 
diarios, etc. 

c. Contaje de vehículos que permanecen no interior, tempo de permanencia, etc. 
d. Diferenciación entre as portas de saída e entrada 
e. Verificación e comprobación das rutas prediseñadas e a realizar polos vehículos 

de forma obrigatoria. 

5.3.7 Lazos de inductivos (Expiras) 

En lazo inductivo é un sistema electromagnético de detección, a partir do feito de que 

un imán en movemento induce unha corrente eléctrica nun cable próximo ao mesmo, 

ou que un material ferromagnético altera o campo magnético dunha bobina cando se 

atopa preto dela, e por tanto, poden ser detectados. 

 

En cada unha das novas portas instalaranse  tres lazos inductivos de control:  

 1 lazo inductivo de detección (*) 

 2 lazos inductivo de seguridade 

(*) Unicamente para a localización Nº 1 Rúa Carretas, incluída dentro das novas portas 

de control de accesos a implementar, será preciso colocar un segundo inductivo 

adicional de presenza en sentido saída ademais do lazo inductivo de presenza de 

entrada, dado que a porta é de entrada e saída controlada  (conforme se indica na 

implantación da documentación gráfica desta porta)  

 O número de voltas do lazo inductivo depende directamente da circunferencia 
do mesmo. Canto máis pequeno sexa o lazo inductivo máis voltas fan falta. 
Para unha circunferencia do lazo menor de 6 metros, faranse 4 voltas de fío.  

 Si a circunferencia do lazo está comprendida entre 6 e 10 metros, faranse 3 
voltas de fío. E si a circunferencia é maior de 10 metros, bastarán 2 voltas. Na 
práctica, para un lazo inductivo de medidas 2 x 1 metro, daranse 4 voltas  de 
fío. 

 Ao saír do lazo inductivo, o cable deberá estar trenzado a razón de 20 voltas 
por metro, até a súa conexión ao detector de lazo. A máxima distancia será de 
20 metros. 

Condicións para  a instalación de cables, para lazo inductivo: (Figura 2) 

Usar un cable de 1,5 mm2. Condutor unipolar illado con material fluorado (ETFE) para 

cableados ou conexionados en aplicacións que requiran resistencia a altas 

temperaturas (até 155°C) e unha boa resistencia mecánica, eléctrica e contra axentes 

químicos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Faraday
https://es.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9ctrica
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 Deixar 2 metros máximo, de separación entre dous lazos contiguos. 

 Usar cable de interconexión apantallado en contornas con perturbacións eléctricas 
ou onde este cable vaia paralelo aos cables de potencia. 

 A profundidade de expíralas do lazo inductivo debe de ser como mínimo 2 cm por 
baixo da superficie do pavimento. (*)  

(*) A instalación dos lazos inductivos en centro histórico, realizarase mediante roza 

entre xuntas de laxas de granito (con corte de material de recheo/selado  de xunta 

a profundidade adecuada)     

O lazo non debe de estar preto de partes metálicas. 

É conveniente selar rózalas canto antes unha vez instalado o lazo e comprobado o seu 

funcionamento.    

O selado será con resina sintética, tipo alkídica modificada, que solidifica rapidamente 

coa incorporación dun Po Catalizador, resultando un produto de grandes resistencias 

físicas e químicas.  

Resistencias químicas: 

Serán resistentes a todos os produtos que poden estar normalmente presentes en 

estradas, aeroporto e obras públicas: Graxas orgánicas e inorgánicas, gas-oíl, lejías, 

ácidos de baterías ou de limpeza: clorhídrico, fosfórico, sulfúrico, etc. 

Resistencias mecánicas  

(Resina/Po: 1/1 en volume): 

Resistencia á compresión ás 4 horas …………………… 1.122 kg./cm2 

Resistencia á compresión ás 24 horas ……………………1.263 kg./cm2 

Resistencia á flexotracción ás 4 horas …………………… 299 kg./cm2 

Resistencia á flexotracción ás 24 horas …………………… 316 kg./cm2      

 

Os detectores asociados  aos  lazos inductivos, deberán dispor de memoria suficiente 

para manter os datos durante o tempo necesario que permita o correcto  

funcionamento da porta de acceso (detección segura en tempos de exposición 

prolongados), para previr incidentes e/ou accidentes que poidan derivarse (por 

exemplo) do o corte da subministración eléctrica, golpes no terminal, actos vandálicos, 

etc.              
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    (Figura 2) 

 

5.3.8 Modificacións de funcionamento xeral do sistema 

Manteranse as especificaciones do apartado 5.1.4. Manobra de tránsito, coas 

seguintes actualizacións: 

A actuación sobre o selector manual será  prioritaria, sobre a actuación automática. 

Si está activada o sinal de baixada manual e o bolardo non está abaixo, iníciase o 

proceso de baixada do bolardo. Ao contrario, si o sinal de subida manual está activada 

e o bolardo non está arriba, iníciase o proceso de subida do bolardo.  

No funcionamento normal (sen selección manual), os movementos do bolardo 

dependerán  da situación en que se atope. O catro estados posibles son: 

 Bolardo arriba 

 Baixando 

 Bolardo abaixo 

 Subindo 

En estado de repouso, o bolardo permanece arriba esperando a autorización de paso 

do vehícuo a realizar pola cámara LPR.  
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Si a matrícula non é recoñecida polo sistema e o acceso non é validado, o operador 

porase en contacto co condutor a través do vídeo porteiro, indicándolle o motivo do 

nou acceso. 

Si a matrícula é recoñecida polo sistema e o acceso é validado polo sistema, actívase a 

manobra de baixada do bolardo. O semáforo non pasa a ámbar ata que o bolardo non 

está completamente baixado.   

Unha vez que o vehículo pasou completamente, realízase un temporizado de 

seguridade co semáforo en vermello. Unha vez transcorrido este tempo sen ningunha 

anomalía, iníciase a manobra de subida do bolardo (estado de bolardo subindo).  

Si durante esta manobra activásese o detector de seguridade, a manobra deteríase e o 

bolardo baixa de novo. Cuando vólvase a desactivar o detector de seguridade, 

reiníciase de novo a manobra de subida do bolardo.  

Unha vez o bolardo estea arriba (estado de bolardo arriba), si hai detección en expíraa 

de seguridade, o bolardo mantense arriba. 

Si unha vez que o bolardo está abaixo, e nun certo tempo non se detecta paso pola vía, 

iníciase a manobra de subida, avísase ao centro de control de situación de tránsito 

abortado. Existe a posibilidade que sexa o centro de control o que se encargue da 

xestión dun tránsito pendente non realizado. 

5.3.9 Semáforos 

Serán de inxección de aluminio de primeira calidade, preparados para que non sexan 

atacados polo óxido ou axentes atmosféricos con ópticas led de 200 mm no seu parte 

superior, do mesmo modelo ou o máis similar posible que os instalados na cidade. 

Só para a localización de Porta Faxeira, os semáforos inferiores  disporán de dúas 

ópticas de led de 100 mm de diámetro de cores vermello e ámbar. Serán tamén de 

fundición de aluminio preparado para que non sexan atacados polo óxido.  

Só para Porta Faxeira, estarán instalados sobre poste de aceiro galvanizado de 6 m de 

altura e 100 mm de diámetro, con base practicable e pernos de ancoraxe (Este poste 

compartirase coa cámara LPR).  

Estarán construídos con tubo de aceiro de 3,5 mm de espesor mínimo e disporán de  

embellecedor na base. A parte superior da columna disporá dunha coroa fixa na que se 

asentará o semáforo. 

Estarán dotados de visera para minimizar a acción da luz do sol con peches herméticos. 

A perda de brillo debida a fallos de luz nun punto será inferior a un 5%. 
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Deberán garantir unha sinalización luminosa uniforme cun alto contraste coa luz solar. 

Irán equipados cunha fácil conexión para a toma de terra. 

Toma de terra con picas de 1,5 metros e 15 mm de diámetro de ferro cobreado 

Os semáforos instalados en parede serán cóbados de soporte simple de 150 mm en 

aluminio 

5.3.10 Obra civil 

Correrá por conta da EMPRESA ADXUDICATARIA, a execución da obra civil necesaria  

que consistirá principalmente en:  

Nova Canalización enterrada  para a drenaxe dos bolardos móbiles, con novo tubo de 

PVC, sobre cama de formigón HM-20, de 10cm de espesor.  

Adaptación de Cimentacións par os terminais de control, mantendo a base existente, 

adaptando esta a as novas dimensións da base do terminal, con Formigón HM-20.  

Ampliación de Novos pozos de bolardo móbil, mantendo a sección do pozo existente,  

até a profundidade marcada polo fabricante.  

Canalizacións enterradas (tubos de reserva) entre bolardos fixos e fachadas laterais. 

Canalizacións entre bolardo móbil e bolardo fixo. (*)  

(*) Do mesmo xeito que os lazos inductivos, a canalización para a liña de alimentación 

do bolardo móbil aos bolardos fixos (para alimentar exclusivamente a coroa de led) 

realizarase mediante corte do material de recheo/ selado entre da xunta entre laxas de 

granito para minimizar o impacto sobre o pavimento actual do caso antigo.  

Novas  ou adaptación de cimentacións para terminal de control. 

Novas cimentacións para postes de Cámara OCR (Rúa Costa Vella) e LPR (Porta Faxeira)  

Novos pozos para albergar o bolardo móbil e conexión dos mesmos mediante 

canalización adecuada á rede de saneamento ou pluviais municipal. 

Novas canalizacións eléctricas para a alimentación de Semáforo, terminal, 

alimentación de bolardos fixos e móbiles (coroa de leds), Cámara OCR, Bolardo móbil.  

Novas  arquetas en terminal de control e bolardo móbil. 

Novas canalizacións de datos, para a unión do terminal de control  coa  rede existente 

de fibra óptica. 
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Toda a obra civil asociada á colocación dos lazos inductivos (expiras)  

Para a realización  das obras seguiranse as especificaciones do prego de prescricións 

técnicas particulares, que poderán ser modificadas en obra a petición da EMPRESA 

ADXUDICATARIA  e previa aprobación da Dirección Facultativa.   

5.3.11 Ampliación da rede de comunicacións 

As portas de control comunicaranse mediante cable de fibra óptica monomodo, en 

modo punto a punto por IP, e os correspondentes equipos transceptores de vídeo, 

audio e datos por unha soa fibra ao centro de control. 

No catro novas portas de control existen canalizacións que poden utilizarse para 

albergar a instalación da fibra óptica 

Considéranse na porta de control os parámetros de datos, audio e vídeo, que se 

comunicarán co centro de control a través dunha rede de fibra óptica monomodo 

10/125µ, en modo punto a punto por IP, utilizando dúas fibras por cada porta a 

controlar (dependendo do modelo de equipo utilizado) e os correspondentes 

transceptores optoeléctricos. 

Para os empalmes de derivación de fibra óptica utilizaranse caixas estancas IP65 para 

empalmes por fusión, instaladas en arquetas. 

Para a terminación das liñas de fibra óptica en cada equipo conectado utilizaranse 

unha caixa de terminación tipo mural que se instalará no interior do armario do 

terminal de control de accesos correspondente. No centro de control instalaranse as 

correspondentes caixas de distribución de fibra óptica en armario rack de 19". 

As conexións dos diferentes elementos, á rede troncal de fibra existente para o caso 

das 4 novas portas de control de accesos a implementar situaranse en: 

Localización 1.- Rúa Carretas. Os equipos conectaranse mediante tendido de  nova 

rede de fibra  desde o Centro De Control de Tráfico, utilizando as canalizacións 

enterradas existentes  na Rúa Carretas. 

Localización 2.- Rúa Trindade. Mesmo caso que Carretas. Desde CCT existen 

canalizacións enterradas  de fibra óptica ao longo da Rúa Trindade. Tenderase nova 

rede de Fibra óptica 

Localización 3.- Porta Faxeira. Existe punto de conexión á rede de fibra na Cámara OCR 

que se vai a retirar e será precisa a realización de novas canalizacións enterradas, para 

o tendido da nova rede de fibra óptica.  
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Localización 4.- Travesa Fonseca. A conexión realizarase desde a Localización Nº 3. 

Porta Faxeira, utilizando as canalizacións enterradas existentes de iluminación pública 

que van desde Porta Faxeira á mesma esquina do edificio de Correos (Onde comeza 

Travesa Fonseca) para o tendido da nova rede de fibra óptica.  

5.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS XERAIS LOTE 1 

5.4.1 Integración de equipos en centro histórico. 

Os equipos ou sistemas de control a instalar, deberán ter o tamaño máis reducido 

posible que permita a tecnoloxía actual para mellorar a integración dos mesmos no 

centro histórico. 

No reformulo definitivo (sempre que sexa posible), deberán concentrarse no mesmo 

soporte, os elementos como semáforos, cámaras… con obxecto de reducir o número 

de postes a colocar na vía pública. 

5.4.2 Condicións estéticas  

O acabado de todos os elementos metálicos (postes, columnas, terminais, elementos 

de sujeción…) será de cor gris escuro (tipo oxirón forxa), RAL tipo 7016, en mate, nunca 

brillante. 

6 MEMORIA E ALCANCE DE TRABALLOS DO LOTE 2 

6.1 DESCRICIÓN XERAL DAS ACTUACIÓNS A REALIZAR 

Ao respecto do LOTE 2, a instalación de sistemas para supervisión e control de acceso 

guiado en zonas de aparcadoiro é intrinsecamente necesaria para poder desviar, coa 

implementación das innovacións que se adquiran a través da CPI, os fluxos de tráfico 

que se acheguen ao perímetro do centro histórico e que poidan estacionar en lugares 

habilitados para ese efecto. 

O alcance dos traballos a realizar para este LOTE 2, contempla a realización de 

diferentes actuacións, descritas no OBXECTO DA LICITACIÓN, que permitirán  a mellora 

do guiado das zonas de aparcadoiro públicas e privadas,  para minimizar o tráfico 

rodado dentro do casco antigo do Concello de Santiago. 

Étas actuacións divídense  en CINCO    alcances diferenciados  e que comprende: 

 A subministración e instalación  de paneis de mensaxe variable de diferente 
formato. 

 A subministración de software para a  xestión da información contida nestes 



 

44 
 

paneis de mensaxe variable. 

 A subministración e instalación de diferentes sensores en prazas de 
aparcadoiro público que permitan mellorar a información enviada ao usuario 
sobre a existencia ou non de prazas libres nestas zonas. Co seu propio software 
de xestión (sempre que non se poida facer co software de guiado de parkings). 

 Software de xestión, supervisión e control para o guiado de zonas de 
aparcadoiro en vía pública e parkings privados, que concentre e xestione a 
información en canto a ocupación destas áreas (incluíndo si é posible a xestión 
da información dos sensores do punto anterior) e que permita remitir esta 
información aos paneis de mensaxe variable  

 A creación dunha APP móbil , que recolla toda esta información e permita ao 
usuario final poder acceder á mesma mediante dispositivo móbil, Tablet …     

 

6.1.1 Subministración e instalación de paneis informativos de mensaxe variable  

O obxecto é informar sobre a situación de tráfico nos accesos á cidade, así como nas 

vías principais de Santiago de Compostela. Para iso instalarase en devanditos accesos e 

nas vías principais, paneis de sinalización variable en localizacións adecuadas da 

cidade. 

Os accesos ou localizacións elixidos para a colocación de paneis informativos serán os 

seguintes: 

PRIORIDADE LOCALIZACIÓN TIPO COMENTARIOS INSTALACION 

1º AVDA XOAN XXIII TIPO 2 D.G.T. CENTRADO 

2º 
PRAZA DE ESPAÑA - SAN 

CAETANO 
TIPO 1 SAU BANDEIROLA 

3º ROSALIA DE CASTRO TIPO 2 D.G.T. CENTRADO 

4º GALERAS TIPO 2 D.G.T. CENTRADO 

5º 
GALERAS (ANTES DE GARCÍA 

SABELL) 
TIPO 2 NOVO BANDEIROLA 

6º 

ROSALIA DE CASTRO - 

ENTRADA ANTES DE PRAZA 

DE VIGO 

TIPO 2 NOVO BANDEIROLA 

7º XOAN CARLOS I (ENTRADA) TIPO 2 SAU BANDEIROLA 

8º SENRA - CAMPO DÁ ESTRELA TIPO 2 SAU BANDEIROLA 
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9º HORREO – PARLAMENTO TIPO 2 NOVO BANDEIROLA 

10º 
POMBAL - ENTRADA SAN 

CLEMENTO 
TIPO 2 NOVO CENTRADO 

11º 
SANTA CLARA - ANTES 

COIMBRA 
TIPO 2 

ACCESO 

CENTRO 

CIDADE 

CENTRADO 

12º 
PRAZA DÁ PAZ ENTRADA A 

BASQUIÑOS 
TIPO 2 

ACCESO 

CENTRO 

CIDADE 

CENTRADO 

13º 
HORREO - SUBIDA PRAZA DE 

GALICIA 
TIPO 2 NOVO BANDEIROLA 

14º 

ANTONIO FRAGUAS - 

ENTRADA PONTEPEDRIÑA 

(SC-20) 

TIPO 1 NOVO BANDEIROLA 

 

O obxectivo desta información será a de  mellorar a mobilidade en devanditos puntos 

de acceso á cidade e no interior desta. Toda a información darase en tempo real, onde 

se reflectirá a intensidade de tráfico nas principais vías da cidade e de incidencias que 

afecten a devandita mobilidade. 

O novo sistema de información mediante paneis de mensaxes variables ofrecerá á 

condutores información variada sobre aspectos relevantes na condución: 

- Incidencias puntuais de tráfico. 

- Cortes e itinerarios alternativos. 

- Estado dos aparcadoiros subterráneos e en superficie. 

- Outras mensaxes de interese, sobre todo de seguridade viaria 

En relación á localización dos novos paneis, situaranse nalgúns casos en lugares onde 

existe xa na actualidade, un panel de mensaxe variable (denominados na táboa 

anterior como D.G.T., SAU e ACCESO CENTRO CIDADE).  

En calquera caso, todos os paneis denominados como D.G.T., serán desmontados e 

retirados a dependencias municipales a confirmar pola Dirección Facultativa, para o 

seu aproveitamento.  
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En todos os casos, os panales da listaxe denominados  como SAU e ACCESO CENTRO 

CIDADE serán desmontados e retirados a vertedoiro autorizado.  

Será precisa unha actuación adicional de retirada de paneis a dependencias 

municipais,  sobre dous paneis tipo DXT, que non aparecen na listaxe anterior, situados 

en Rúa  San Caetano (Coordenada GPS 42.890398, -8.5347901) e en Avenida Antonio 

Fraguas       (Coordenada GPS 42.863550, -8.556546). 

Exclusivamente nestes dous casos de  panales tipo DXT citados no parágrafo anterior, 

dado que non se vai a colocar un novo panel nestas localizacións,   además da retirada 

dos mesmos, será precisa: 

 Desconexión liña de fibra óptica que chega ao panel, deixándoa soterrada (non 

accesible)  ou recollida en arqueta. 

 La desconexión da alimentación eléctrica (deixar sen tensión a liña de 

alimentación que chega ao panel). 

 En cintar  e colocar capuchón de protección en punta  de liña oéctrica que 

chega ao panel (que estará sen tensión). 

 Deixar liña eléctrica soterrada (non accesible) cortando parte do condutor si 

fose preciso. 

 Adecuar zona de pavimento ou  xardín, finalizadás as operacións de retirada e 

desconexión de liñas eléctricas / fibra óptica, para que non supoñan un risco 

para os usuarios de vía pública. 

En calquera caso, os datos construtivos, dimensións e cálculos justificativos da/s 

cimentación/é dos novos paneis de mensaxe variable a colocar, serán obxecto de 

entrega por parte da EMPRESA  ADXUDICATARIA á Dirección Facultativa  para a súa 

aprobación, antes da realización dos traballos. 

Permitirase a reutilización e/ou adaptación de cimentacións, para aquelas localizacións 

nas que xa existise un panel anterior, (D.G.T. ou SAU) a condición de que A EMPRESA 

ADXUDICATARIA  realice un estudo de cálculo da cimentación existente que xustifique 

a reutilización e/ou adaptación. Devandito estudo que será entregado para a súa 

aprobación á Dirección Facultativa, antes da realización dos traballos. 

En canto ás dimensións e características dos novos paneis de mensaxe variable a 

fornecer pola ADXUDICATARIA,  teranse  en conta as seguintes especificaciones que se 

detallan a continuación.  

Cada panel disporá dunha pantalla gráfica de alta resolución e gran formato. 

En función da distancia de visualización, e a súa localización en vías do interior do caso 

urbano ou non,  prevese a instalación de dúas (2) tipos de panel: 
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Panel tipo 1 (Paneis Grandes): 

Dispondrá dunha pantalla de tecnoloxía LED a instalar sobre soporte estrutural en 

monoposte. A súa función será proporcionar información ao condutor nos accesos ás 

vías principais ou en cruces importantes de grandes vías.   

 

Dimensións da envolvente: 2.700 x 2.060 mm 

Dimensións da parte óptica: 2.560 x 1.600 mm 

Panel tipo 2 (Paneis Pequenos):  

Paneis de tecnoloxía LED de menor tamaño, a instalar sobre soporte estrutural en 

monoposte para proporcionar información ao condutor no interior do centro urbano. 

Dimensións da envolvente: 1.676 x 1.365 mm 

Dimensións da parte óptica: 1.526 x 960 mm 

Cara á integración  da información que deben conter estes panales no software de 

xestión de información a fornecer A EMPRESA ADXUDICATARIA, que se describe no 

capítulo seguinte 6.1.2, terase en conta que os paneis incorporarán un software libre, 

sen custos e sen límite de alta doutros novos paneis a instalar en servidor informático 

no CENTRO DE CONTROL, para comunicación e xestión de todo tipo de información cos 

paneis. 

6.1.2 Novo software de xestión de contidos dos paneis de mensaxe variable 

Contempla a subministración, instalación, conexión, posta en servizo e explotación dun 

software que funcione como Sistema de Xestión para a Creación e Distribución de 

Contidos para os novos paneis de mensaxe variable a instalar e o control dos mesmos. 

Este novo software será unha aplicación informática con hardware e software 

necesario que permita a interconexión con plataforma de xestión integradora (tipo 

Smart City ou similar), así como con outras aplicacións a implantar neste prego, nun 

futuro e as actualmente existentes. O Software será totalmente compatible, libre, 

instalado, configurado e en funcionamento. 

Este software constituirá o núcleo do sistema de información solicitado, e estará 

conectado cos diferentes paneis, e desde o cal se poidan xestionar todos eles, estean 

onde estean e sen importar o seu número. Permitindo por tanto a integración futura 

de novos paneis. 

Esta actuación debe entenderse como unha solución chave en man de implantación de 

ferramentas software que permita a xestión horizontal dos elementos a implantar e 
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deberá incluír todos os elementos software, procedementos para a lectura, recepción, 

transformación e extracción de datos, cadro de mando, capas de integración, 

publicación de información, seguimento e xeración dos informes necesarios para dar 

un servizo completo para o Concello de Santiago de Compostela. 

6.1.3 Sensores de praza (aparcadoiros públicos) / Software de xestión. 

Os sensores de praza, son dispositivos que indicarán si a praza de aparcadoiro de 

residentes / parking, está ou non dispoñible.  

Estes sensores comunicaranse cos paneis informativos, que indicarán o número de 

prazas dispoñibles, evitando a entrada de vehículos cando se ocupen todas as prazas e 

diminuíndo por tanto a afluencia de tráfico nas rúas elixidas. Esta comunicación 

poderá realizarse mediante un software de xestión propio, integrable dentro do 

software xeral de guiado de parkings do apartado 6.1.4. 

Este novo software será unha aplicación informática con hardware e software 

necesario que permita a interconexión con plataforma de xestión integradora (tipo 

Smart City ou similar), así como con outras aplicacións a implantar neste prego, nun 

futuro e as actualmente existentes. O Software será totalmente compatible, libre, 

instalado, configurado e en funcionamento. 

As rúas e zonas de aparcadoiro públicas elixidas para a instalación dos sensores de 

praza son: 

 Praza de San Clemente 
 Rúa Algalia de Abaixo 
 Rúa García Sabell   
 Rúa dás Hortas 

O número de prazas dispoñibles en cada unha das rúas a controlar son: 

 Praza de San Clemente: A praza conta con 38 prazas (delimitadas fisicamente 
con pintura en pavimento ) 

 

Comparte tanto estacionamento dos residentes da zona como o aparcadoiro de zona 

azul (Cun período máximo de tempo de estacionamento de  2 horas), sendo o Horario: 

o Aparcadoiro para residentes: de 20:30 a 8:30 h 
o Aparcadoiro para os demais usuarios (zona azul) 
o Horario ORA Luns a Venres,  de 10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 20:30 h 
o Horario ORA Sábados,  de 10:00 a 14:00 h 
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 Rúa Algalia de Abaixo: A rúa conta con 21 prazas (delimitadas fisicamente con 
pintura en pavimento) 

 

Comparte tanto estacionamento dos residentes da zona como o aparcadoiro de zona 

azul (Cun período máximo de tempo de estacionamento de  2 horas) sendo o horario: 

o Aparcadoiro para residentes: de 20:30 a 8:30 h 
o Aparcadoiro para os demais usuarios (zona azul) 
o Horario ORA Luns a Venres de 10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 20:30 h 
o Horario ORA Sábados,  de 10:00 a 14:00 h 

 

 Rúa García Sabell: A rúa conta con aproximadamente 17 prazas (non 
delimitadas fisicamente) (*)  

 

Comparte tanto estacionamento dos residentes da zona como o aparcadoiro de zona 

azul (Cun período máximo de tempo de estacionamento de  2 horas) sendo o horario: 

o Aparcadoiro para residentes: de 20:30 a 8:30 h 
o Aparcadoiro para os demais usuarios (zona azul) 
o Horario ORA Luns a Venres de 10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 20:30 h 
o Horario ORA Sábados,  de 10:00 a 14:00 h 
 

(*) Tomouse como referencia as  dimensións standard de praza de aparcadoiro para 

vehícuo tipo turismo (5,00 m x 2,5m) para determinar o nº de prazas dispoñibles.  

 Rúa dás Hortas: A rúa conta con aproximadamente 6 prazas (non delimitadas 
fisicamente)  

 

Comparte tanto estacionamento dos residentes da zona como o aparcadoiro de 

vehículos autorizados, sendo o horario: 

o Aparcadoiro para residentes: de 21:00 a 9:00 h 
o Aparcadoiro para vehículos autorizados de 9:00 a 21:00 h cun      
período máximo de estacionamento de 15 minutos 

    

Os elementos que emiten os sinais aos paneis informativos, son sensores que se 

colocarán en cada unha das prazas de aparcadoiro existentes en cada rúa a controlar. 

6.1.4 Software de xestión, supervisión e control para o guiado de zonas de 
aparcadoiro en vía pública e parkings privados  

Este software poderá incluír o control e xestión de información mediante sensores en 

prazas de parking, de zonas públicas de aparcadoiro (Apartado 6.1.3) e terá como 
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objetivos principais a xestión, supervisión e control para o guiado de forma automática 

ou manual de zonas de aparcadoiro en vía pública e parkings privados. 

O software estará preparado para interpretar arquivos RSS 2.0, procedentes de 

parkings privados, de estrutura básica e formato XML que conteñan información básica 

como NOME DO PARKING, NUMERO DE PRAZAS LIBRES, DATA E HORA DE 

PUBLICACION DO RSS , que facilitarán as diferentes empresas a través de lugar 

accesible que permita a actualización automática dos mesmos. 

a) As prazas de zona de aparcadoiro público que serán automatizadas para a súa 

xestión e control serán as seguintes: 

 Praza San Clemente (38 prazas delimitadas, ORA / residentes) 

 Rúa Algalia de Abaixo (21 prazas delimitadas, ORA / residentes) 

 Rúa García Sabell (16/17 prazas sen delimitar, ORA / residentes) 

 Rúa Hortas (6 prazas sen delimitar, residentes / autorizados) 

 
Este novo software será unha aplicación informática con hardware e software 

necesario que permita a interconexión con plataforma de xestión integradora (tipo 

Smart City ou similar), así como con outras aplicacións a implantar neste prego, nun 

futuro e as actualmente existentes. O Software será totalmente compatible, libre, 

instalado, configurado e en funcionamento. 

Será configurable para mostrar ordes diferidas e programadas de forma en minutos, 
horas, diaria, semanal, mensual, anual etc. 
 
Terá a posibilidade de seleccionar áreas, subáreas e de forma individual por 
localización dos paneis.  
 
Terá a posibilidade de detectar, avisar e notificar (vía mail, mensaxe, etc.) de 
anomalías, avarías e estado de calquera panel que estea xestionado por este software. 

6.1.5 Subministración de APP para aplicacións móbiles 

 A aplicación móbil interactuará e será compatible co software de xestión da 

información contida nos novos paneis de mensaxe vairiable descrito no 

apartado 6.1.2  e co software de xestión, supervisión e con trol….Descrito no 

apartado 6.1.3. ,  co obxectivo de proporcionar ao usuario final un guiado aos 

parkings públicos, privados, zonas de aparcadoiro e accesos, así como 

recomendacións de estacionamento. 
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 Terá a posibilidade de crear información cos nomes dos parkings, localizacións, 

distancias ao parking, etc… Preavisos de estados, LIBRE, SEMILLENO, 

COMPLETO, número de prazas libres, etc. 

 A conectividad da aplicación móbil terá un uso en grao sumo frecuente na 

actualidade para este tipo de aplicacións. 

 Toda a información será libre e estará a disposición do Concello, 

proporcionaranse as actualizacións, altas novas, licenzas sen límite e sen custo 

para o Concello. 

 Este novo software será unha aplicación informática con hardware e software 

necesario que permita a interconexión con plataforma de xestión integradora 

(tipo Smart City ou similar), así como con outras aplicacións a implantar neste 

prego, nun futuro e as actualmente existentes. O Software será totalmente 

compatible, libre, instalado, configurado e en funcionamento. 

6.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 2 

6.2.1 Subministración e instalación de paneis informativos de mensaxe variable 

Os paneis a fornece e instalar pola EMPRESA ADXUDICATARIA cumprirán coas 

características mínimas que se detallan a continuación, podendo propor tecnoloxías ou 

solucións análogas que melloren a calidade dos panales a fornecer, xustificando as 

modificacións. 

Serán luminosos de mensaxe variable, matriciales e con tecnoloxía LED. Multicolor e 

multi-idioma. 

Terán capacidade para incorporar textos alfanuméricos (mínimo en catro tamaños), 

calquera tipo de pictogramas, un ou dous conxuntamente (variables en tamaño), 

mesmo en intermitencia, alternancia de dúas mensaxes distintas (distinto pictograma 

e texto alfanumérico), texto libre… 

Disporán de todos os elementos (conexións, guías, cables, fontes de alimentación, etc.) 

Que sexan necesarios para asegurar a conectividad e correcto funcionamento do 

equipamento interno que conforma o panel. 

Os paneis deberán reservar un espazo para a colocación dos logotipos necesarios para 

cumprir coas obrigacións de información e publicidade do Regulamento (UE) 

1303/2013,  conforme especifícase no CAPÍTULO 8- RESPONSABILIDADE DO 

ADXUDICATARIO dentro do apartado  8.6 Obrigacións de Información e publicidade 

do  presente prego de condicións técnicas. 

A zona de logotipos  (parte superior panel) incluirá iluminación con luz led regulada 
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por sensor fotoeléctrico / crepuscular que permita o aceso/apagado en función da luz 

ambiente.  

 

En relación ao consumo eléctrico, A iluminación permanecerá apagada sempre que o 

panel non estea a transmitir ningunha información.  

O poste para sujeción dos paneis será en tubo de aceiro galvanizado, con espesor de 6 

mm e lacados en RAL 7016 ou similar (gris oxirón forxa de elementos do LOTE 1)  e 

será o adecuado para o peso do conxunto de cada tipoloxía, para o que será necesario 

realizar os estudos estruturais que garantan a súa integridade ao longo do tempo.  

Así mesmo, as ancoraxes deberán ser os adecuados para soportar o peso da 

envolvente e dos dispositivos electrónicos. 

Os postes colocaranse atornillados á placa de ancoraxe da cimentación a executar pola 

EMPRESA ADXUDICATARIA, de forma que si fose necesaria a súa retirada, puidésese 

realizar sen executar ningunha obra civil. Así mesmo a súa reposición sería 

relativamente sinxela no caso de que fose necesario.  

Os LICITADORES  indicarán nas súas propostas a tecnoloxía e características do Panel a 

instalar en cada localización, pero en ningún caso poderanse reducir as prestacións 

mínimas solicitadas neste prego. 

Deberanse fornecer todas as licenzas de software, permisos, altas de equipos, 

hardware (si precisásese), etc.  Así como todo o necesario para a correcta integración 

do sistema,  sen límite e sen custo adicional. 

Os datos obtidos serán propiedade do Concello  de Santiago de Compostela e poderán 

ser exportados para ser conservados ou poder facer uso deles en calquera plataforma. 

A empresa adxudicataria deberá facer un bo uso e custodia dos datos 

6.2.1.1 Paneis tipo 1: (PANEIS GRANDES) 

A EMPRESA ADXUDICATARIA  deberá fornecer, instalar, configurar, pór en servizo 

paneis de módulos LED gráficos de gran formato, do tamaño adecuado para situar en 

cada unha das localizacións indicadas, a instalar en monoposte, xa sexa centrado ou 

desprazado (tipo bandeirola), conforme táboa do apartado 6.1.1. 

A EMPRESA ADXUDICATARIA, deberá achegar os cálculos justificativos das 

cimentacións a realizar para cada caso, así como todos os detalles construtivos 

(dimensións cimentación, materiais, dimensións de placa de ancoraxe / pernos, etc.)  Á 

Dirección Facultativa  para a súa aprobación, antes da realización dos traballos. 
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Permitirase a reutilización e/ou adaptación de cimentacións existentes, para aquelas 

localizacións nas que xa existise oun panel anterior (D.G.T. ou  SAU) a condición de que 

A EMPRESA ADXUDICATARIA  realice un estudo de cálculo da cimentación existente 

que xustifique a reutilización e/ou adaptación. Devandito estudo que será entregado 

para a súa aprobación á Dirección Facultativa, antes da realización dos traballos. 

Figura 1.- PANEL TIPO 1 (*) 

 

 

(*) Panel ilustrativo con serigrafía non definitiva. Todos os paneis e elementos a colocar 

deberán cumprir coas indicacións de comunicación e publicidade do Regulamento (EU) 

1303/2013 que se detallan no apartado 8.6 Obrigacións de información e publicidade 

do presente prego técnico.   

Dispondrá dunha pantalla de tecnoloxía LED a instalar sobre soporte estrutural en 

monoposte. A súa función será proporcionar información ao condutor nos accesos ás 

vías principais ou en cruces importantes de grandes vías. 
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Os requisitos mínimos de deseño que deben cumprir estes paneis son: 

 

o Carcasa/Chasis de protección fabricado totalmente en aluminio anodizado, 

formado por un só corpo. 

o Monoposte fabricado en aceiro galvanizado en quente e lacado ao forno. 

o Cota mínima da envolvente non inferior  a 2,7 metros.  

o Posibilidade de monoposte centrado ou desprazado (tipo bandeirola) con 

respecto á envolvente. Conforme táboa do apartado 6.1.1 

o A envolvente disporá dun sistema de apertura de seguridade sinxelo, que 

permita acceder directamente para a súa operación, sen dobres envolventes, a 

todos  os elementos do panel (módulos led, fontes de alimentación, cartóns de 

control, etc.), para que as tarefas de instalación e mantemento non sexan 

complexas. 

o Banda superior personalizada con logos corporativos, e cor personalizada para 

o poste e envolvente (a indicar polo Concello de Santiago). 

o Acabado que permita a súa integración na contorna da súa localización.  

o Protección contra po e auga: IP55. 

o Protección contra Impactos Mecánicos (antivandálico): IK04. 

o Acceso para mantemento mediante apertura frontal. 

o Tipo/Tecnoloxía Pantalla: Panel de LED (Modular). 

o Resolución da pantalla: 256 x 160 pixels (40.960 píxeles) 

o Dimensións da pantalla: 2.700 x 2.060 mm (5,562 m²) 

o Dimensións parte óptica: 2.560 x 1.600 mm (4,096 m²) 

o Composición do Pixel: (RGB 3 en 1) Full Cor 

o Tipo de encapsulado: SMD. 

o Distancia Máxima entre Pixels (Pixel Pitch): 10 mm  

o Distancia Mínima do Visionado: 10 m. 

o Frecuencia de Refresco: 1.920Hz. 

o Luminosidade (Brillo): ≥8.000 nits (candeas/m2). 

o Ángulos de Visión: 140(H) /120(V). 

o Regulación automática do brillo mediante sensor de luminosidade. 

o Modelo/Funcionamento: Profesional Intensivo (24h / 7días) 

o Vida Útil Mínima: 100.000 horas 

o Rango de Temperatura: desde -15º até 60º. 

o Rango de Humidade Relativa: desde 10% até 90%. 

o Tensión de traballo: 230Vac  50Hz 

o Módulos de protección contra sobretensiones: Tecnoloxía de varistor con 

protección térmica, con corrente de descarga de até 10.000A. 

o Conectividad (E/S): RJ-45 (LAN). Conectásense á liña de fibra da rede do sistema 
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de tráfico ou vía 4G. A comunicación desde o centro de mando farase uso de 

protocolo ETHERNET TCP/IP. 

o Para facilitar as tarefas de mantemento,  cada panel disporá de acceso Wifi 

para acceder a datos de configuración e estado en modo local.  

o A cara interna dos módulos de leds, cartóns de control e fontes de alimentación 

deben incorporar unha capa de protección en resina especial cun mínimo de 

espesor de 2mm por todas as caras,  para protexelas da humidade, e prolongar 

así a vida útil destes elementos. 

6.2.1.2 Paneis tipo 2: (PANEIS PEQUENOS) 

Paneis de tecnoloxía LED de menor tamaño, a instalar sobre soporte estrutural en 

monoposte para proporcionar información ao condutor no interior do centro urbano. 

Figura 2.- PANEL TIPO 2 (*) 
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(*) Panel ilustrativo con serigrafía non definitiva. Todos os paneis e elementos a colocar 

deberán cumprir coas indicacións de comunicación e publicidade do Regulamento (EU) 

1303/2013 que se detallan no apartado 8.6 Obrigacións de información e publicidade 

do presente prego técnico.   

 

A EMPRESA ADXUDICATARIA deberá fornecer, instalar, configurar, pór en servizo e 

operar paneis de módulos LED gráficos de gran formato, do tamaño adecuado para 

situar en cada unha das localizacións indicadas, a instalar en monoposte. 

Os requisitos mínimos que deben cumprir estes paneis son: 

o Carcasa/Chasis de protección fabricado totalmente en aluminio anodizado, 

formado por un só corpo.  

o Monoposte fabricado en aceiro galvanizado en quente e lacado ao forno. 

o A cota mínima da envolvente non será inferior a 2,6 metros 

o Posibilidade de monoposte centrado ou desprazado con respecto á envolvente. 

(Conforme táboa do apartado 6.1.1) 

o A envolvente disporá dun sistema de apertura de seguridade sinxelo, que 

permita acceder directamente para a súa operación, sen dobres envolventes, a 

todos  os elementos do panel (módulos led, fontes de alimentación, cartóns de 

control, etc.), para que as tarefas de instalación e mantemento non sexan 

complexas. 

o Banda superior personalizada con logos corporativos, e cor personalizada para 

o poste e envolvente (a indicar polo Concello). 

o Acabado que permita a súa integración na contorna da súa localización. 

o Protección contra po e auga: IP55. 

o Protección contra Impactos Mecánicos (antivandálico): IK04. 

o Acceso para mantemento mediante apertura frontal. 

o Tipo/Tecnoloxía Pantalla: Panel de LED (Modular). 

o Resolución da pantalla: 256 x 160 pixels (40.960 píxeles) 

o Dimensións da pantalla: 1.676 x 1.365 mm (2,287 m²) 

o Dimensións parte óptica: 1.536 x 960 mm (1,47 m²) 

o Composición do Pixel: SMD (RGB 3 en 1) Full Cor 

o Tipo de encapsulado: SMD. 

o Distancia Máxima entre Pixels (Pixel Pitch): 6 mm  

o Distancia Mínima do Visionado: 6 m. 

o Frecuencia de Refresco: 1.920Hz. 

o Luminosidade (Brillo): ≥8.000 nits (candeas/m2). 

o Ángulos de Visión: 140(H) /120(V). 

o Regulación automática do brillo mediante sensor de luminosidade. 
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o Modelo/Funcionamento: Profesional Intensivo (24h / 7días) 

o Vida Útil Mínima: 100.000 horas 

o Rango de Temperatura: desde -15º até 60º. 

o Rango de Humidade Relativa: desde 10% até 90%. 

o Tensión de traballo: 230Vac  50Hz 

o Módulos de protección contra sobretensiones: Tecnoloxía de varistor con 

protección térmica, con corrente de descarga de até 10.000A 

o Conectividad (E/S): RJ-45 (LAN). Conectásense á liña de fibra da rede do sistema 

de tráfico ou vía 4G. A comunicación desde o centro de mando farase uso de 

protocolo ETHERNET TCP/IP. 

o Para facilitar as tarefas de mantemento,  cada panel disporá de acceso Wifi 

para acceder a datos de configuración e estado en modo local.  

o Os módulos de leds, cartóns de control e fontes de alimentación deben 

incorporar unha capa de protección en resina especial cun mínimo de espesor 

de 2mm por todas as caras,  para protexelas da humidade, e prolongar así a 

vida útil destes elementos 

6.2.2 Novo software de xestión de contidos dos paneis de mensaxe variable 

A EMPRESA ADXUDICATARIA  implementará, despregará e manterá  un software para 

a xestión dos contidos  ou informacións que deben mostrar os panales de mensaxe 

variable. 

Será dinámico e de fácil uso para os administradores de contidos, e que permita 

manter informados convenientemente aos cidadáns mediante a presentación de 

contidos nos paneis de información, tanto os solicitados  no presente contrato como 

futuros. 

Consistirá nunha solución de xestión centralizada e escalable, permitindo a integración 

futura de novos paneis de mensaxe variable, sen  límite de cantidade.  

Deberanse fornecer todas as licenzas do software, permisos, altas de equipos, 

hardware (si precísase) e todo o necesario para a correcta integración do sistema de 

información dos panales de mensaxe variable, sen límite e sen custo adicional para o 

Concello de Santiago. 

Este novo software será unha aplicación informática con hardware e software 

necesario que permita a interconexión con plataforma de xestión integradora (tipo 

Smart City ou similar), así como con outras aplicacións a implantar neste prego, nun 

futuro e as actualmente existentes. O Software será totalmente compatible, libre, 
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instalado, configurado e en funcionamento. 

Os datos obtidos serán propiedade do Concello de Santiago, e poderán ser exportados 

para ser conservados ou poder facer uso deles en calquera outra aplicación 

compatible. 

A EMPRESA ADXUDICATARIA comprometerase a realizar un correcto uso e  custodia 

dos datos. 

O software deberá incluír as seguintes capas: 

 Capa de Adquisición de Datos: a plataforma será capaz de recompilar 
información para o sistema (Adquisición ou subida de Contidos). 

 Capa de Coñecemento: encárgase da almacenaxe, tratamento e explotación da 
información (creación de Persoais ou Lay-Outs cos contidos a presentar). 
Permitirá acceso á información histórica e en tempo real. 

 Capa de Servizos: permitirá o envío da información ao sistema para 
visualización nos paneis (Presentación dos Contidos). 

O software permitirá a xestión integral dos sistemas desde un cadro de mando e 

tendrá os seguintes requisitos mínimos: 

 O acceso débese xestionar mediante nome de usuario e contrasinal. Así 
mesmo, poderanse establecer políticas de seguridade de acceso ao sistema 
mediante autenticación de dous factores. 

 Deberá permitir a creación de diferentes perfís de usuario (a partir dun usuario 
administrador). 

 O cadro de mandos debe poder visualizarse desde calquera navegador web sen 
necesidade de software adicional. 

 O interfaz debe ser intuitivo e sinxelo de usar. 

 Debe permitir unha xestión tanto individual como en grupo, é dicir, que, nun 
momento dado, e en función dos intereses del Concello de Santiago, cada 
panel poida reproducir un contido determinado (diferente ao do resto de 
paneis), e que noutro momento un grupo de paneis reproduza un mesmo 
contido e outro grupo reproduzan outro. 

 Permitirá obter unha lista exhaustiva dos paneis conectados. 
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 Debe ser flexible, permitindo traballar tanto con contidos reproducíndose en 
pantalla completa como dividindo de forma lóxica a pantalla en zonas, para a 
asignación de contidos independentes a cada unha delas. Posibilidade de 
seleccionar varias áreas, subáreas e de forma individual por panel. 

 Debe permitir a programación do contido en función do horario, mediante un 
calendario por panel ou grupo de paneis (minutos,  horas, diaria, semanal, 
mensual, anual, etc.). Programador horario da información dos paneis con 
ordes diferidas e/ou programadas. 

 Disporá dun sistema que permita establecer prioridades nas programacións de 
contidos, indicando a relevancia e urxencia dos contidos segundo o seu 
calendarización.  

 Disporá dun repositorio (espazo físico) para almacenar os contidos a presentar. 

 O software incluirá (na capa de coñecemento) funcionalidades para procesar a 
información de contidos. 

 Deberá permitir crear Persoais de Presentación (lay-out). 

 Disporá dun módulo que permita apre -visualización múltiple dos contidos 
mostrados actualmente en todas as pantallas, ou pantallas seleccionadas,  
xestionadas polo sistema.  

 Posibilidade de detectar, avisar e notificar (vía mail, mensaxe, etc…) de 
anomalías, avarías e estado de calquera panel que estea xestionado por este 
software.  

 Disporá dun módulo de auditoría que gardará en logs os eventos. 

 Compatible con outras aplicacións para recoller e mostrar información como a 
dos parkings (públicos e privados) ou calquera outra aplicación que o Concello 
dispoña ou instale nun futuro.  

 Permitirá a posibilidade de acceder a fontes RSS, html, e json e visualizalas en 
pantalla, que debería xerar cada parking, zona de aparcadoiro, etc. E situar nun 
lugar accesible. 

 Posibilidade de forzar o estado dun parking, COMPLETO, SEMILLENO, LIBRE ou 
calquera outro texto que interese visualizar. 
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 Configuración para cada panel da relación de parkings determinados dos que 
ese panel vai dar información (relación estable pero con posibilidade de 
modificación en momentos puntuais). 

 Posibilidade de incorporar textos alfanuméricos (mínimo en tres tamaños) 
calquera tipo de pictogramas, un ou dous conxuntamente de diferentes 
tamaño, mesmo en formato intermitencia, alternancia de dúas mensaxes 
distintas (distinto pictograma e texto alfanumérico), texto libre, etc… 

 Biblioteca alfanumérica de mensaxes pre-configurados  e de sinais de tráfico. 
Contará con editor de textos, fotografías, gráficos etc... 

A EMPRESA ADXUDICATARIA será a responsable de ofrecer  a infraestrutura de 

hardware necesario para o software descrito e garantir o efectivo funcionamento e 

garantía do servizo. 

Contemplarase  a infraestrutura en “a nube”. En todo caso, correrá por conta do 

adxudicatario garantir a correcta comunicación e xestión dos paneis.  

6.2.3 Sensores de praza 

Os sensores de praza, son dispositivos que indicarán si a praza de aparcadoiro de 

residentes / parking está ou non dispoñible.  

Estes sensores comunicaranse cos paneis informativos que indicarán o número de 

prazas dispoñibles, evitando a entrada de vehículos cando se ocupen todas as prazas e 

diminuíndo por tanto a afluencia de tráfico nas rúas elixidas. 

 Como mínimo, o sistema debe de cumprir cos seguintes requisitos: 

 Debe ter unha precisión mínima do 97% no detección da ocupación das prazas. 
Esta información débese poder comprobar desde paneis informativos e/ou 
desde a plataforma 

 Deberá ter unha precisión mínima do 95% na detección das rotacións de 
vehículos (entradas e saídas de prazas). 

 Deberá manter as precisións mencionadas ante presenza de perturbacións 
magnéticas externas, evitando informacións erróneas 

Os sensores serán magnéticos e inalámbricos e terán as seguintes características: 

 Inalámbrico e autónomo para exteriores 
 Medidas aproximadas: 120 mm de diámetro x 85 mm de altura (como máximo) 
 Distancia da comunicación: mínimo 200 metros 
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 Resistente a condicións atmosféricas adversas 
 Deben quedar aliñados co pavimento sen sobresaír do mesmo e cubertos cun 

material antiescorregadizo que maximice o seu mimetización coa paisaxe 
urbana 

 Grao de protección mecánica IK10 
 O seu grao de protección IP será IP67 
 O rango de funcionamento por temperatura será comom ínimo o comprendido 

en -25ºC<Tª<60ºC 

O sistema contará cos sistemas de comunicación adicional que precise 

(concentradores de datos repetidores, transmisores, etc.  Para a correcta transmisión 

dos datos co centro de Control e a súa integración no software descrito no apartado 

6.2.4 (seguinte). 

6.2.4 Software de xestión, supervisión e control para o guiado de parkings e zonas 
de aparcadoiro 

A aplicación (software) cumprirá coas seguintes especificaciones: 

 Nova aplicación informática de xestión con hardware necesario que permita a 
interconexión con plataforma de xestión integradora (tipo smart city ou 
similar), con software xestión paneis de mensaxe variable e con software de 
xestión de zonas de aparcadoiro, así como con outras aplicacións a implantar 
nun futuro. Totalmente instalada, configurada e en funcionamento. 

 Potente interfaz onde mostre en paneis (multipanel) todos os estacionamentos 
e parkings co seu estado actual: % de ocupación de cada parking, % total ou % 
por zonas. 

 Mapa de visualización os paneis, parkings e zonas de aparcadoiro (todos ou os 
seleccionados indistintamente) mostrando a información que cada panel este 
transmitindo. Deberá figurar o seu estado e a aplicación deberá enviar avisos 
en casos de fallo, avarías, alarmas, etc… 

 O programa de xestión elaborará mediante algoritmos ou preaviso ao panel 
luminoso das prazas en distintos estados previos a libre, sementeiro, completo, 
número de prazas libres, etc… de forma automática e tamén terá a función 
manual para forzar no estado dos parkings e estacionamentos.  

 A interfaz permitirá crear nos paneis luminosos información gráfica dos nomes 
dos parkings, frechas direccionales dos parkings, número de prazas libres, 
distancia ao parking, identificación de cor vermella para COMPLETO, laranxa 
para SEMILLENO e verde para LIBRE. En canto ás zonas de aparcadoiro 
utilizarase a cor azul para as destinadas á ORA e a cor verde para as plazas 
destinadas a RESIDENTES. Previamente haberá unha configuración dun gráfico 
específico para a información estable de parkings concretos para cada área e 
panel en concreto co fin de adaptar a optimización da situación de cada panel.  
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 Esta aplicación interactuará e alimentará a páxina web de tráfico, portal de 
datos abertos do Concello e permitirá conectar a aplicación a través de  
APPs e navegadores intelixentes para guiar aos condutores ás áreas dispoñibles 
ou estacionamentos. Incorporación, actualización, visualización, modificación, 
etc… de datos. 

 Obtención de datos estatísticos de ocupación de parkings e zonas de 
aparcadoiro (táboas, gráficos, etc.), con posibilidade de seleccionar por zonas, 
aneis, unidades, etc… Xeración de informes personalizados: con múltiples datos 
(texto, mapas, barras, etc.), combinados, en tempo real ou históricos, etc. 

 Estatística de visión de aforamentos dos parkings e zonas de aparcadoiro no 
que a ocupación se refire (por parking, nº de vehículos por tempo, minutos, 
hora, intervalo horas, días, semana, meses, anos, etc… 

 Posibilidade de albergar unha base de datos con mensaxes pre-configurados, 
pictogramas, etc… con editor de texto para modificalos. 

 Posibilidade de consultar datos a través de aplicacións móbiles en remoto, e 
proporción de suxestións de acceso a zonas de aparcadoiro libres, polo que o 
protocolo será de uso o máis frecuente na actualidade (multiprotocolo).  

 Deberanse fornecer todas as licenzas, permisos, altas de equipos, hardware, 
etc… todo o necesario para a correcta integración do sistema. Sen límite e sen 
custo. 

 Posibilidade de interactuar con calquera tipo de panel informativo (multipanel) 
 Posibilidade de conexión con todos os parkings (públicos, privados, 

aparcadoiros zonas de residentes, etc.) e para envorcado de datos de 
ocupación, prazas libres, etc. De forma automática ou local 

 Estatística de visión de aforamentos dos parkings e zonas de aparcadoiro no 
que a ocupación se refire (por parking, número de vehículos por tempo, 
minutos, hora, intervalo horas, días, semana, meses, anos, etc.) 

 Posibilidade de interactuar coa páxina web de tráfico do Concello de Santiago, 
incorporación, actualización, visualización, modificación, etc. de datos. 

6.2.5 Obra civil  

Correrá por conta da EMPRESA ADXUDICATARIA  a execución da obra civil necesaria 

consistente basicamente en: 

 Colocación dos detectores en pavimento. 

 Canalizacións para a alimentación / conexión eléctrica / liña de datos, dos 
dispositivos (Sensores de parking, repetidores…) e paneis informativos. 

 Cimentacións para os postes de todos os panales informativos. Correrá a cargo 
do adxudicatario o cálculo da cimentación dos paneis informativos  

 Arquetas de rexistro de 40x40 cm. 
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 Delimitación de prazas de residentes / ORA (sinalización horizontal), de 
dimensións 5x2,50 m cada unha (segundo o artigo 205, da PGOU vixente en 
Santiago de Compostela), nas zonas onde non existe unha división das mesmas 
(Rúa dás Hortas, e Rúa de Domingo García Sabell). 

 A oferta incluirá todos os materiais necesarios para a instalación dos 
dispositivos (cables, proteccións eléctricas, parafusos, ferramentas, etc.) 

Todos os traballos de obra civil, terán en conta as especificaciones do prego de 

prescricións técnicas particulares, cara á súa execución. 

 A EMPRESA ADXUDICATARIA estará obrigada a solicitar información dos servizos 

existentes, as compañías subministradoras dos mesmos, contrastando cantas veces 

sexa necesario con elas a situación e profundidade das canalizacións, previo o inicio 

das obras.  

Unha vez coñecidos, terase en conta os posibles riscos que poda orixinar a 

interferencia das obras con estas canalizacións aos traballadores (explosión, 

queimaduras, descarga eléctrica, emisión de auga a presión, etc.), e indicaranse as 

medidas preventivas a adoptar para minimizar os riscos en cada un dos casos. 

Non poderán iniciarse as obras, tanto en canto non se coñeza a situación dos servizos.  

6.2.6 Formación de persoal Municipal 

Será por conta e cargo da EMPRESA ADXUDICATARIA, a formación completa do persoal 

municipal, para o manexo das aplicacións, software, así como a entrega dos manuais 

de usuario  que se precisen para o manexo das mesmas. 

A oferta realizará incluirá unha descrición completa e  precisa do plan de formación a 

implementar para o persoal, con cursos, horas, plataformas on-line de resposta, etc.  

7 CONSIDERACIÓNS XERAIS DA LICITACIÓN 

7.1 Oferta 

De forma conxunta coa oferta económica por cada LOTE será precisa a entrega de: 

1. Planning detallado de traballo  e execución.   
2. Descrición completa e detallada (memoria técnica) do sistema ou solución 

proposta (Arquitectura, desglose de equipos, rede de comunicacións, 
características técnicas de quipos, software…)  

3. Certificacións,  homologacións e marcado CE dos equipos a ofertar. 
4. Plan de formación de persoal municipal. 
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7.2 Fase previa á realización dos traballos (Seguridade e Saúde) 

A EMPRESA A DJUDICATARIAdeberá presentar un  Plan de Seguridade e Saúde para 
concretar as medidas de prevención a implantar de acordo co tipo de traballos e obras 
a executar co procedemento utilizado polo adxudicatario. 

 
Non se poderá  iniciar os traballos sen a previa aprobación deste documento 

 
A EMPRESA ADXUDICATARIA  nomeará ao Técnico de Seguridade e Saúde, que será o 
encargado de elaborar, controlar e supervisar o mantemento dos equipos e 
instalacións, de acordo co Plan de Seguridade e Saúde e o R.D. 1627/97, e demais 
normativa aplicable, Pregos de Condicións Técnico e Administrativas e Ordenanzas 
Municipais de aplicación. 
 
A EMPRESA ADXUDICATARIA  proporá á Administración, para a súa designación como 
Coordinador en materia de Seguridade e Saúde durante a execución do contrato, ao 
técnico competente nesta materia que exercerá dita función, sendo o encargado de 
informar o plan de Seguridade e Saúde para a súa aprobación. 
 
A persoa designada pola EMPRESA ADXUDICATARIA , non terá ningunha relación 
laboral ninc ontractual coa Administración, sendo responsabilidad do a empresa 
adxudicataria tanto a súa selección como o establecemento da relación que lle vincule 
co contrato de obra e os gastos inherentes á prestación. 
 
O Técnico de Seguridade e Saúde e o Coordinador de Seguridade e Saúde terán a 
titulación e cualificación esixidas. 

7.3 Fase previa á realización dos traballos (Obra/instalación) 

De forma previa á realización dos traballos, o adxudicatario deberá adoptar as 

seguintes  medidas: 

Antes de realizar calquera escavación ou rotura de pavimento deberase solicitar aos 
servizos municipais ou compañías subministradores, planos ou confirmación "in situ" 
dos servizos públicos subterráneos que puidesen ser afectados (auga, gas, 
electricidade, teléfono datos...) 
 
Será precisa a firma da acta de reformulo definitivo entre A EMPRESA ADXUDICATARIA 
e a Dirección Facultativa designada polo Concello de Santiago de Compostela, para dar 
comezo á realización dos traballos. 
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7.4 Fase de execución dos traballos 

Durante a fase de execución dos traballos, o adxudicatario estará obrigado ao 

cumprimento das seguintes medidas, sen menoscabo do cumprimento da normativa 

vixente en materia de seguridade e saúde, obras de construción ou calquera outra 

normativa relacionada.  

 O adxudicatario deberá dispor dos medios necesarios, humanos, técnicos e 
materiais para a boa execución e a súa posta en marcha da totalidade dos 
traballos necesarios descritos neste prego. 
 

 A totalidade da obra deberá realizarse def orma limpa e ben acabada e a zona 
de instalación conservaranse e deixaranse libres de residuos. Tamén deberá 
cumprirse a totalidade da normativa que por razóns operativas e de seguridade 
resulte aplicable durante o período de vixencia do contrato. O incumprimento 
de dita normativa poderá facultar ao Concello de Santiago de Compostela 
impedir a progresión dos traballos en tanto non se corrixa, sen que as posibles 
demoras poidan esgrimirse para xustificar atrasos na finalización dos traballos. 
 

 A empresa adxudicataria deberá ter en Santiago de Compostela, durante o 
período de execución e posta en marcha dos traballos, de polo menos un xefe 
de proxecto pertencente á empresa, que será responsable de todos os traballos 
que se realicen. Este persoal deberá acreditar a súa capacitación e experiencia 
para o posto. 
 

 O adxudicatario deberá adoptar todas aquelas medidas que considere 
necesarias para que o seu persoal cumpra os seguintes requisitos: 

 

 Realizar a actividade laboral coa máxima dilixencia e corrección. 

 Utilizar a roupa de traballo a que esté obrigado 
reglamentariamente e manter un perfecto estado de 
presentación. 

 A empresa adxudicataria será solidariamente responsable das 
infraccións nas que poida incorrer o persoal e o Concello de 
Santiago de Compostela permanecerá á marxe destas 
responsabilidades. No caso de que se produzan queixas 
motivadas contra traballadores por falta de capacidade ou 
incorrecto comportamento, notificarase ao adxudicatario que 
estará obrigado a substituír devandito persoal 
 

 O adxudicatario deberá realizar os cursos de formación que necesite o persoal 
municipal responsable do sistema para o seu manexo e mantemento, así como 
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achegar a documentación necesaria de toda a instalación. 
 

 O desmonte e retirada de elementos existentes a vertedoiro, con especial 
atención aos residuos perigosos, correrá a cargo do adxudicatario. 
 

 As cimentacións realizaranse con formigón HA-25. Todas as cimentacións irán 
enterradas e o pavimento eliminado para a realización da cimentación terá que 
ser restituído por un igual. 
 

 As novas arquetas, situaranse sempre que sexa posible en beirarrúa ou zona 
peonil, serán de 40x40 cunha profundidade das canalizacións de 80 cm para 
arquetas colocadas en calzada e 60 cm para as arquetas situadas en beirarrúa 
ou zona peonil, con tapa de clase B125 para arquetas situadas en beirarrúa  ou 
zona peonil e clase D400 para calzada con marco  de fundición dúctil,  de fondo 
permeable con paredes de formigón ou fábrica de ladrillo. 
 

 Tentarase manter todos os elementos, liñas eléctricas, soportes, 
cimentacións... actualmente existentes, que estean en bo estado e cumpran a 
normativa vixente. 
 

 Os materiais aproveitables serán trasladados polo adxudicatario ao almacén 
municipal que indique a Dirección Facultativa 
 

 En relación coa sinalización e valado das obras: 
 

1) Sinalizaranse e se balizarán todos os "tajos" de traballo de acordo coa 
Norma de Sinalización de Obras 8.3-I.C e demais normativa 
complementaria. 

2) Protexeranse adecuadamente as obras realizadas, instalando valos de 
separación entre estas zonas e as zonas de paso de peóns (ancho 
mínimo 1,80 m. e excepcionalmente de 1,50 m) e de vehículos 

 Os pavimentos afectados reporanse coas características e calidades que como 
mínimo serán das existentes 

7.5 Fase de finalización de traballos, entrega de obra 

 Unha vez finalizadas as obras e instalacións, será precisa por parte do 
adxudicatario, a entrega certificado final de obra, redactado por técnico 
competente, onde figure que as obras se executaron conforme  ás prescricións 
técnicas e administrativas contidas nos pregos de condicións, así como todas 
aquelas modificacións realizadas en obra, aprobadas pola Dirección facultativa. 
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 Será precisa a entrega por parte do adxudicatario, dos planos e documetación 
as-built en formato dixital (dwg e pdf) onde figuren as instalacións, 
canalizacións e demais elementos que definan as obras executadas.  

8 RESPONSABILIDADE DO ADXUDICATARIO 

8.1 Responsabilidade respecto ao material. 

O Adxudicatario será responsable dos danos ou roturas que sufran todos os equipos ou 

elementos das instalacións incluídos no contrato, excepto cando os danos sexan 

producidos por accidentes de tráfico, fenómenos meteorolóxicos ou outras causas 

producidas por terceiros. 

Os gastos ocasionados pola reparación dos danos ou roturas producidos nas 

instalacións e que sexan responsabilidade do Adxudicatario, deberán ser por conta 

deste, sen que poida reclamar cantidade algunha ao Concello. 

8.2 Responsabilidade respecto ao control e funcionamento 

O adxudicatario estará obrigado á subministración de todos os elementos e a realizar 

todas as obras, instalacións e operacións necesarias para que as instalacións funcionen 

correctamente e con seguridade. 

Todos os equipos e instalacións que o requiran, estarán conectados á rede de toma de 

terra ou disporán de picas independentes. O adxudicatario realizará a medición das 

tomas de terra unha vez executadas as obras, redactando e presentando un informe 

sobre os resultados obtidos. 

Os equipos a instalar serán compatibles cos instalados e as aplicacións informáticas, 

sendo por conta do adxudicatario as modificacións que se teñan que realizar para 

facelos compatibles. 

O Adxudicatario será responsable da calidade dos traballos técnicos que se efectúen 

nas instalacións, debendo contar para iso con persoal responsable e preparado para a 

realización dos traballos incluídos no contrato. 

O Adxudicatario será responsable da adecuación e posta a piques de todos os traballos 

que esixe o control das instalacións e das deficiencias no seu funcionamento, tanto 

polo que respecta ás interrupcións totais ou parciais no servizo que non sexa 

imputable a falta de enerxía ou causa de forza maior, como á calidade dos traballos 

que esixe o mantemento e conservación das instalacións. 
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No caso de subtraccións nos equipos e materiais das instalacións, o adxudicatario 

formulará a denuncia correspondente e dará conta diso, inmediatamente despois, á 

Dirección Facultativa, proporcionando os datos exactos do subtraído e demais 

circunstancias dos feitos. 

8.3 Responsabilidade de danos producidos polas instalacións 

O Adxudicatario será responsable dos accidentes ou danos de calquera natureza 

causados directamente polas instalacións ou como consecuencia de fallos ou defectos 

no seu funcionamento, así como dos posibles prexuízos que poida producir a terceiros 

ou aos bens municipais. 

O Adxudicatario será así mesmo responsable dos accidentes, danos e prexuízos que 

poidan ocasionarse con motivo da realización dos traballos que esixe o presente 

contrato. 

8.4 Protección do Medio Ambiente 

O Adxudicatario vén obrigado a evitar a contaminación do aire (incluída acústica) e en 

xeral de calquera clase de ben público ou privado que puidese producir a execución 

das obras ou a explotación das súas instalacións auxiliares, en base ás disposicións 

vixentes, en particular o vixente Regulamento Municipal para a protección do medio 

ambiente contra as emisións de ruídos e vibracións. 

Todos os gastos orixinados, necesarios para o mantemento estrito da normativa 

vixente, serán de conta do Adxudicatario. 

8.5 Seguro 

Será por tanto obrigación do adxudicatario indemnizar todos os danos e prexuízos que 

se causen a usuarios e/ou terceiros directamente polas instalacións incluídas no 

contrato ou polos traballos que se realicen comoco nsecuencia da prestación do 

servizo e reflectidas nas responsabilidades dos puntos anteriores, para iso deberá 

subscribir un programa de seguro que cubra todos os riscos inherentes ao obxecto do 

contrato. O Concello aparecerá como asegurado adicional da póliza sen perder a súa 

condición de terceiro. 

8.6 Obrigacións de Información e publicidade 

A EMPRESA ADXUDICATARIA,  estará obrigada a cumprir as obrigacións de información 

e publicidade establecidas no anexo XII, sección 2.2. do Regulamento (UE) 1303/2013 

do Parlamento Europeo e do Consello de 17 de decembro de 2013. 
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Concretamente, a entidade adxudicataria estará obrigada a cumprir as seguintes 

obrigacións: 

a) Nos documentos de traballo, así como nos informes e en calquera tipo de 

soporte que se utilice nas actuacións necesarias para o obxecto do 

contrato, aparecerá de forma visible e destacada o emblema da UE, 

facendo referencia expresa á Unión Europea e o Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional. 

b) En toda difusión pública ou referencia ás actuacións previstas no contrato, 

calquera que sexa o medio elixido (folletos, carteis, etc.), deberanse incluír 

de modo destacado os seguintes elementos: emblema da Unión Europea 

de conformidade coas normas gráficas establecidas, así como a referencia 

á Unión Europea e ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, 

incluíndo a lema “Unha maneira de facer Europa”. 

Ademais destes elementos obrigatorios, o Concello se reserva a potestade de indicar á 

entidade adxudicataria a colocación doutros elementos de comunicación e publicidade 

referentes aos outros cofinanciadores do proxecto Smartiago.  

9 GARANTÍA 

O período de garantía e mantemento do sistema completo será de dous anos, durante 

os cales, correrán por conta do adxudicatario as reparacións, reaxustes, 

subministracións e reposición dos elementos avariados, sempre que as avarías non 

sexan imputables a terceiros (accidente de tráfico, actos vandálicos, sobretensiones na 

rede eléctrica e a inclemencias meteorolóxicas ou desastres naturais). 

O mantemento de toda a instalación durante os dous primeiros anos de garantía 

estará incluído na oferta. 

Terase en conta por cada ano que se ofreza a maiores da obrigatoria, ben por todo o 

sistema obxecto do Prego ou por equipos individuais que compoñen o mesmo. 

10 PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 

Tendo en conta todos os aspectos que interveñen na execución das obras: orzamento, 

dificultade técnica, emprazamento, etc. establécese un prazo MÁXIMO  de execución 

das obras e posta en marcha dos equipos / sistemas de CATRO MESES para ambos os 

LOTES a contar desde a firma da acta de reformulo. 
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11 PRESUPOSTOS / LOTES 

11.1 Orzo base de licitación LOTE 1: 

Ascende a presuposto base de licitación para o LOTE 1 á cantidade de 466.962,94€ 
(CATROCENTOS SESENTA E SEIS MIL NOVECENTOS SESENTA E DOUS  EUROS, CON 
NOVENTA  E CATRO CÉNTIMOS DE EURO)  sen o IVE correspondente. 
  
O IVE (21%) da  presuposto base de licitación do LOTE 1, ascende á cantidade de 
98.062,22€. (NOVENTA E OITO MIL SESENTA E DOUS EUROS, CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS DE EURO) 

O TOTAL da presuposto base de licitación do LOTE 1, IVE (21%) INCLUÍDO, ascende á 

cantidade de 565.025,16€. (CINCOCENTOS SESENTA E CINCO MIL  VINTE E CINCO 

EUROS, CON DIECISEIS CÉNTIMOS DE EURO) 

   TOTAL LOTE 1, IVE INCLUÍDO (21%): 565.025,16€ 

11.2   Orzo base de licitación LOTE 2: 

Ascende a presuposto base de licitación para o LOTE 2 á cantidade de 371.792,25€ sen 
o IVE correspondente. (TRESCENTOS SETENTA E UN MIL SETECENTOS NOVENTA E 
DOUS EUROS, CON VINTE E CINCO CÉNTIMOS DE EURO) 

O IVE (21%) da  presuposto base de licitación do LOTE 2, ascende á cantidade de 
78.076,37€. (SETENTA E OITO MIL SETENTA E SEIS EUROS, CON TRINTA E SETE 
CÉNTIMOS DE EURO) 

O TOTAL da presuposto base de licitación do LOTE 2, IVE (21%) INCLUÍDO, ascende á 

cantidade de 449.868,62€. (CATROCENTOS CORENTA E NOVE MIL OITOCENTOS 

SESENTA E OITO EUROS, CON SESENTA E DVOS CÉNTIMOS DE EURO)  

TOTAL LOTE 2, IVE INCLUÍDO (21%): 449.868,62€ 

11.3 Orzamento Total da LICITACIÓN (LOTES 1 e 2): 
 

Ascende o TOTAL da presuposto base de licitación, que comprende os  LOTES 1 e 2 á 

cantidade de 838.755,19€ (OITOCENTOS TRINTA E OITO MIL SETECENTOS CINCUENTA 

E CINCO EUROS CON DEZANOVE CÉNTIMOS DE EURO) 

O IVE (21%) da  presuposto base do TOTAL da licitación (LOTES 1 e 2), ascende a 

176.138,59€ (CENTO SETENTA E SEIS MIL CENTO TRINTA E OITO EUROS, CON 
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CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS DE EURO)  

O TOTAL  do orzamento da licitación (LOTES 1 E 2),  IVE incluído ascende á cantidade 

de 1.014.893,78€ (UN MILLÓN CATORCE MIL OITOCENTOS NOVENTA E TRES EUROS 

CON SETENTA E OITO CÉNTIMOS DE EURO)  

 

TOTAL (IVE INCLUÍDO) LOTES  1 e  2: 1.014.893,78€ 
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