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1. INTRODUCCIÓ
El grup de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC),
opera actualment un total de cinc estacions d’esquí i muntanya. La gestió de la
explotació d’aquestes estacions d’esquí es realitza de forma unificada mitjançant el
Grup Turisme i Muntanya (TIM).
Dins l’aposta del grup per a la transformació tecnològica de les diferents estacions
d’esquí es proposa la instal·lació a les diferents estacions d’un sistema de webcams de
rotació ajustable als punts més emblemàtics de cada una de les estacions.

2. OBJECTE
L’objecte del present plec és el subministrament i instal·lació en modalitat claus en mà
d’un sistema de webcam panoràmic per a les estacions de Vallter 2000, Vall
de Núria, La Molina, Espot i Portainé.
Dins els següents capítols és pretén definir aquells aspectes i característiques pròpies
dels subministrament i instal·lació que FGC considera d’aplicació per a que el licitador
pugui presentar oferta per els treballs sol·licitats.
Per tot allò no especificat en aquest document, cal cenyir-se a les normatives d’obligat
compliment vigents per aquest tipus de maquinària i activitat, tant pel que fa a les
seves vessants tècniques, operatives i funcionals i molt especialment, en tot el que
afecta a la seguretat de les persones, del medi ambient i a la normativa de seguretat
i salut laboral.
Aquesta adquisició resta subjecte també als requeriments administratius i
procedimentals recollits en el Plec de Condicions Administratives que complementa
aquest Plec Tècnic.
Projecte Claus en mà
L’adquisició del sistema descrit en el present plec s’entregarà en modalitat claus en
mà. S’inclouran per tant tots els elements necessaris no específicament descrits per a
garantir l’operativa del conjunt.
En qualsevol actuació que tingui afectació sobre elements existents (instal·lacions,
paraments, estructures,... serà responsabilitat de l’adjudicatari restablir l’element a les
mateixes característiques que es trobava amb anterioritat a la actuació.
Serà responsabilitat de l’adjudicatari recopilar tota la informació que li sigui necessària
i que li permeti presentar una oferta completa, incloent tots els equips, cablejat, petit
material, treballs principals, complementaris i auxiliars que es requereixin per a la
correcta implantació del sistema.
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FGC no assumirà cap cost associat a la implantació dels serveis i sistemes contractats
que no estigui justificat i convenientment especificat pels licitadors en les seves
respectives propostes.
D'altra banda, els licitadors no han de preveure cap tipus de dedicació per part del
personal de FGC en tasques associades a la posada en marxa, ni la disponibilitat d’espai
per a l'emmagatzematge de material i equipament pendent d'instal·lació.

3. GLOSSARI
A continuació apareix la relació d’acrònims utilitzats en el present document, així com
la seva definició. El coneixement dels següents acrònims i termes és necessari per a la
comprensió d’aquest plec de requeriments.
ESP

Espot esqui

FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

LMN

La Molina

PAN

Portainé

TIM

Turisme i Muntanya

VDN

Vall de Núria

VTR

Vallter 2000
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4. ABAST
Es contemplen dins l’abast del present projecte el subministrament dels següents
serveis i aprovisionaments, els quals són necessaris per a l’acompliment dels
requeriments funcionals que es descriuran a continuació:
Subministrament i instal·lació d’un sistema de webcam amb possibilitat de
rotació a 360º per a les 5 estacions del grup composat per:
o

Càmera digital amb zoom.

o

Carcassa amb protecció intempèrie i sistema calefactor incorporat.

o

Sistema de rotació 360º incorporat.

o

Cablejat elèctric i de comunicacions fins al punt més proper de la
instal·lació (aprox. 90m).

Subministrament i instal·lació d’una base, màstil i suport que garanteixi una
altura de 3m per a la instal·lació de la càmera webcam.

Portal web inclòs el webhosting per a la representació en temps real d’imatges
en format html5 per a ser incrustades al portal de FGC; i per a la gestió i
manteniment en remot de la instal·lació. Inclou webservices per a la utilització
d’imatges en altres entorns corporatius (apps, widgets, ...)
Llicenciament anual de tot l’equipament durant el període contractual.
Garantia de tot els equipaments subministrats, inclòs el servei de
manteniment, per un període mínim de 1 any des de l’acceptació de la seva
implantació.
Documentació i formació en tot els elements implantats.
Transport associat a tot l’equipament subministrat pel projecte.

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L’àmbit d’actuació del projecte compren:
Estacions d’esquí i muntanya de La Molina.
Estacions d’esquí i muntanya de Vallter2000.
Estacions d’esquí i muntanya de Núria.
Estacions d’esquí i muntanya de Portainé.
Estacions d’esquí i muntanya d’Espot.
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Els treballs s’hauran de realitzar acomplint els criteris mediambientals i els
requeriments generals i específics per a proveïdors i subcontractistes que s’adjunten a
aquest plec com Annex 2 – Política d’FGC Turisme i Muntanya.

6. VISITES D’INSPECCIÓ PRÈVIA
Per a la correcta valoració de l’abast dels treballs per part de les empreses licitadores,
es preveu realitzar una visita a les diferents estacions objecte del present Plec de
forma prèvia a la presentació de l’oferta. L’objectiu d’aquest conjunt de visites
consisteix en que el licitador pugui conèixer les característiques i l'estat de les
instal·lacions existents i comprovar les necessitats específiques del projecte per tal de
complir totes les exigències que figuren en el plec de clàusules administratives i en els
de prescripcions tècniques.
Les visites es realitzaran els dies 1 i 2 d’octubre de 2019; començant a Vallter 2000,
Vall de Núria, La Molina, Espot i Portainé.
Els interessats a participar en les esmentades visites han de sol·licitar‐ho prèviament
a l’adreça de correu següent:
jserrano@fgc.cat
En el correu electrònic, les empreses hauran d’indicar les seves dades: Nom + NIF +
Adreça + telèfon de contacte) i dels assistents a la visita (Nom + DNI).
Un cop acabada cada una de les visites, la direcció de serveis generals emetrà a totes
les empreses que hagin assistit el certificat conforme han assistit a la visita d’inspecció,
que hauran d’aportar amb la documentació del Plec de clàusules administratives
particulars.

7. ESTRUCTURA I FASES DEL PROJECTE
El projecte considera un solució completa que integri el conjunt de prescripcions
sol·licitades i per tant haurà de ser executable en una única fase.

8. PLANIFICACIÓ I TERMINI DE LLIURAMENT
El Termini total d’execució del contracte serà de 8 setmanes a comptar des de la
signatura del contracte. Es valorarà positivament una reducció del termini planificat al
present plec.
El licitador lliurarà en la seva oferta un calendari d'execució del projecte, detallant les
principals fites i dates d'execució.
Els termini de manteniment de la solució serà de 4 anys a partir de la data
d’implantació.
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9. INTEGRACIÓ AMB SISTEMES EXISTENTS
No es preveu dins el projecte el desenvolupament de cap integració sobre els sistemes
existents a FGC, no obstant el sistema presentat haurà d’estar preparat per integrar el
contingut en temps real sobre pàgines web, aplicatius o altres.

10.

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA WEBCAM

El sistema Webcam serà una solució completa que funcioni de forma autònoma amb
un servei web de transferència d'imatges, allotjament web, així com la representació
de les imatges i la difusió de les mateixes mitjançant múltiples modalitats.
FGC proveirà a les proximitats de cada punt proposat (distància inferior a 90m) amb
connectivitat mitjançant Ethernet 100-BaseT a internet i força mitjançant 220V AC. La
instal·lació i infraestructura de comunicacions des del punt proveït fins al punt
d’instal·lació (amb les proteccions necessàries per evitar rosegadors quan sigui
recomanable) aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Per a poder realitzar tasques de manteniment i administració el punt de comunicacions
proveït per FGC serà accessible via una connexió VPN.

10.1. Equipament
L’equipament al punt de càmera haurà de constar dels següents components:
•

Càmera panoràmica de 360°.

•

Carcassa de protecció resistent a la intempèrie amb calefactor.

•

Connectors de cablejat hermètics, tant a nivell de comunicacions com
elèctric.

•

CPU de captura (integrat a la càmera) per al control PTZ de la càmera, la
captura d'imatges, emmagatzematge i càrrega d'imatges mitjançant
Internet al servidor web de l’adjudicatari.

La càmera proposada haurà de garantir la modificació dels següents paràmetres:
•

Longitud focal.

•

Angle d'imatge horitzontalment (fins a 360 °) i verticalment.

•

Control automàtic d'exposició.

•

Control d'obertura

•

Elecció d'ISO / ASA

•

Zoom digital

•

Resolució de la imatge
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•

Difuminació de les zones sensibles a la imatge (mascara de privacitat)

•

Taxa de captura d’imatges.

•

Processament d'imatges: saturació, compressió, contrast, etc.

Per a la instal·lació de la càmera l’adjudicatari haurà de considerar també els següents
requeriments:
•

Màstil i suport per a la càmera amb una altura mínima de 3 metres, inclosa
la base de subjecció. El màstil haurà de disposar de la consistència suficient
per tal de garantir la inexistència de vibracions a les imatges.

10.2. Software i interfícies
Els elements de programari requerits per al funcionament de la càmera són:
•

Programari de captura d’imatges en temps real.

•

Programari per al control i administració de la càmera.

•

Interfície per a la transferència d'imatges al servidor web de l’adjudicatari a
través d'Internet.

•

Interfície d'accés remot a la càmera per a la configuració remota,
administració i manteniment.

•

Interfície d’administració Web per a la personalització de forma remota dels
continguts

L’espai de webhosting proposat per l’adjudicatari haurà de poder emmagatzemar
imatges per a consulta amb una capacitat mínima de 100 Gb, en qualsevol cas
l’emmagatzemament de les imatges haurà de complir amb la normativa vigent a
Espanya en matèria de protecció de dades.

Addicionalment cal considerar la creació d’una interfície web interactiva per a poder
incrustar les imatges processades per l’adjudicatari en un entorn web administrat per
FGC. Aquesta interfície haurà de disposar de:
•
•
•
•

Utilització de tecnologia d’intercanvi WEB basada en HTML5.
Possibilitat d’incrustar a les imatges logotips, enllaços web i/o altres
informacions de màrqueting de FGC.
Possibilitat de incrustar utilitzant html / java, iframes de banners amb
condicions d’obertura de les estacions o altre informació d’interès per a FGC.
Possibilitat d’associar les imatges amb serveis de meteorologia per tal
d’incrustar banners d’informació meteorològica amb la previsió del dia.
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11.

CONDICIONS GENERALS

11.1. Organització del projecte
Des del principi del projecte, el proveïdor i FGC determinaran el paper i la
responsabilitat de les diferents persones que participaran a l’execució del projecte.
El proveïdor designarà un cap de projecte (o figura assimilada), que serà l’únic
interlocutor amb la Direcció de Projecte designada internament per FGC, per tots els
aspectes administratius, financers i tècnics del projecte.
L’intercanvi i comunicació de dades, informes, reunions, informacions, i en general, de
totes i cada una de les activitats relacionades amb la realització del projecte, serà
canalitzat exclusivament per mitjà dels corresponents caps de projecte de les dues
empreses.

11.2. Normativa general
-

Normes aplicables de la Generalitat de Catalunya, locals i estatals.

-

Instruccions, lleis, normes, recomanacions i altra normativa d'aplicació del
Ministeri de Foment.

-

Instruccions, lleis, normes, recomanacions i altra normativa aplicable del
Ministeri d'Indústria o Ministeri equivalent en el moment de la realització de
l'obra.

-

Normes UNE.

-

Normes internacionals ISO, EN, IEC, IEEE.

-

Normativa internacional aplicable (DIN, ASTM) en cas de no existir normativa
espanyola sobre determinades matèries.

-

Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, R.D. 842/2002, de 2 d’agost

-

Normativa europea sobre marcat CE.

-

Llistat de normes i plecs de condicions tècniques, plans de seguretat i normes
de treball específiques de les diferents estacions d’esquí objecte del concurs.

-

Normatives aplicables derivades de la ubicació de les estacions als entorns de
Parcs Naturals i altres espais de protecció mediambiental especial.

-

Compliment dels procediments establerts a la norma ISO 14001 i a les
obligacions de Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, així com la Política
de FGC Turisme i Muntanya.

L’instal·lador haurà de complir les mesures correctores i condicions ambientals que
exigeixin els informes preceptius dels serveis tècnics forestals, els Serveis Territorials
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
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11.3. Documentació
El licitador aportarà tota la documentació necessària pel correcte desenvolupament de
la implantació, entrega de les instal·lacions així com la acceptació i posterior operació
i manteniment per part de l’estació.
En acabar la instal·lació, el contractista haurà d'aportar la documentació final del
projecte. Aquesta documentació ha de constar, com a mínim, de:
Documentació "AS BUILT", incloent esquemes i diagrames de la xarxa i d'equips
instal·lats.
Tota la documentació tècnica i manuals de fabricant dels elements instal·lats en
el sistema.
La documentació es lliurarà en format electrònic.

11.4. Condicions d’acceptació de la instal·lació
El compliment de les mateixes constituirà requeriment indispensable per a procedir a
la recepció provisional positiva del sistema. Aquestes condicions seran les següents:
La correcta i ferma fixació dels equips, el pentinat dels cables, la correcta
ubicació dels mateixos en canaletes i canalitzacions, la neteja de la instal·lació
i, en general, totes aquelles qüestions requerides per poder realitzar les tasques
de manteniment adequadament són responsabilitat del contractista.
Qualsevol actuació que l'adjudicatari vulgui dur a terme haurà de ser validada
prèviament per Direcció de Projecte, segons el cas, o les persones que ells
designin. Per a això, cal que la documentació de l'oferta presentada pels
licitadors sigui completa.
Queden inclosos tots aquells treballs, petit material i subministraments, no
explícitament indicats, necessaris per al correcte funcionament i l'òptima
posada en marxa de l'equipament objecte d'aquest projecte. La modalitat del
projecte és la de clau en mà.
Programació amb els mitjans adequats i validats per Direcció de Projecte per a
la configuració de interfícies i programació de modificacions sobre els sistemes
existents.

Per tal d’assolir al recepció final i acceptació de la instal·lació caldrà:
Configuració i execució de les proves necessàries al protocol d’acceptació validat
per ambdues parts, i elaboració i lliurament a Direcció de Projecte de la
documentació de resultat de les proves.
El lliurament per part de l’adjudicatari de tota la documentació i entregables
definits en el present plec de requeriments.
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Tots aquests condicionants seran condició indispensable per a l’acceptació del
projecte, i la signatura de l’acta de recepció.

11.5. Formació
L’adjudicatari haurà d’incloure l’oferta de formació, aquesta haurà de considerar com
a mínim:
Explicació de la documentació entregada
Accions recomanades per a la detecció del correcte funcionament del sistema,
tant a nivell operatiu com a nivell tècnic.
Descripció detallada i llistat dels problemes que ens podem trobar en el sistema
desplegat, explicació detallada de les comprovacions a realitzar, i explicació
detallada de la causa del problema. Tot haurà de tenir una utilitat practica i ha
de servir per diagnosticar el problema en un primer nivell de Help Desk.
Accions de manteniment preventiu que realitzarà l’adjudicatari dins el
manteniment, i el checklist periòdic dels serveis tant a nivell periòdic com
tècnic.
Descripció de les accions necessàries per a poder solucionar averies incloses
dins del manteniment correctiu que haurà de realitzar el personal de l’estació
com a part del manteniment correctiu de primer nivell.
Formació dels sistemes de gestió i supervisió.
Qualsevol altra informació que l’adjudicatari consideri d’interès.
Es requereix presentar a la oferta l’esquema del pla de formació proposat, detallant el
contingut i hores per a cada nivell especificat, així com la documentació aportada en
cada un d'ells.

11.6. Seguretat i Salut
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a
la prevenció de riscs laborals i a la seguretat i salut en la construcció. En concret:
Llei 31/1995, de 8 de novembre, B.O.E. de 10/11/95, de prevenció de riscos
laborals.
R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, B.O.E. de 25/10/97, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Tots els treballs que s'executin s'han de fer d'acord a l'Avaluació de Riscos que el
contractista realitzarà prèviament a l'inici dels treballs i que serà validat pels tècnics
competents que la direcció de projecte designi. Durant el transcurs de l'obra, s'haurà
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de posar en pràctica aquesta avaluació, operativa i administrativament, i acatar les
directrius que el coordinador en matèria de seguretat que es designi pogués realitzar.

11.7. Afeccions en el medi ambient
Totes les estacions d’esquí i muntanya de FGC s’ubiquen als entorns de Parcs Naturals
i del Parc Nacional d’Aigüestortes, els quals suposen espais de riquesa natural a
preservar i que tenen unes regulacions específiques que s’han de tenir en compte i
respectar, per tal de minimitzar les possibles afectacions del projecte objecte de
licitació.
El contractista adoptarà en tots els treballs que realitzi les mesures necessàries perquè
les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Els moviments dins la zona d'obra, en
cas de ser necessaris, es produiran de manera que només s'afecti la vegetació existent
en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits anteriorment
apuntats i qualsevol altre difícilment identificable en aquest moment, produeixi al medi
ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats
seguint les ordres Direcció de Projecte o dels organismes institucionals competents en
la matèria.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, encara
que aquests no estiguessin contractats, permetent l'accés al lloc de treball i deixant
els accessos suficients per a la seva realització.
El contractista no podrà tirar material procedent del projecte sense que prèviament
estigui aprovat l'abocador per Direcció de Projecte i per la Comissió de Seguiment
Mediambiental, en el cas que estigués constituïda.

11.8. Garanties
El període de garantia serà de 1 any durant el qual correran de compte de
l'adjudicatari les reparacions, reajustament, subministrament i reposició dels elements
avariats, sempre que les avaries no siguin imputables a una inadequada utilització i
conservació de les instal·lacions o danys meteorològics adversos o similars.
Durant aquest període, l'adjudicatari respondrà davant la propietat per tots els
materials que subministri encara que no siguin de la seva fabricació i pel treball
realitzat fins a la seva entrega i recepció definitiva. Per tant aniran a càrrec de
l'adjudicatari conceptes com ara: desplaçaments, sortides de taller, mà d'obra, peces,
recanvis de components i accessoris varis que formin part de l'equip lliurat en base a
aquest contracte, i que es trenquin al llarg del període de garantia, així com qualsevol
cost que es pugui derivar d'aquests conceptes.
Així mateix, durant el període de garantia l’adjudicatari haurà d’oferir un servei
d’atenció amb les següents condicions:
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Servei telefònic d’atenció que assistirà als operadors i mantenidors en les
consultes que pugui realitzar sobre el sistema implantat:
o
o

Horari laboral bàsic, com mínim laborables de 9 a 17 h amb estació
tancada.
Horari laboral ampliat, diari de 9 a 17 h amb estació oberta.

Temps de resposta a la sol·licitud del servei:
o

4h

L'empresa adjudicatària garantirà també la continuïtat de la solució presentada en
quant a disponibilitat de peces de substitució (equips, sistemes, gestió, etc.),
aplicacions i solució tecnològica vigent durant un període mínim de 10 anys.
Durant el període de garantia l’adjudicatari s’haurà de fer càrrec de TOTES les
llicencies d’us necessàries per al funcionament del sistema.

11.9. Manteniment
Recollirà les tasques periòdiques planificades a desenvolupar amb l'objecte de garantir
la continuïtat del sistema abans que es produeixi una avaria en qualsevol dels
components de la plataforma (maquinari, programari i comunicacions). Inclouen les
tasques de revisió d'equipament de camp, administració de sistemes i bases de dades,
configuració de comunicacions, aplicació de les polítiques de seguretat i salvaguarda
de la informació.
El manteniment preventiu de la instal·lació es durà a terme a càrrec de l’adjudicatari
en base al pla de manteniment presentat i acceptat per la Direcció de Projecte. Aquest
manteniment preventiu haurà d’incloure també totes les actuacions derivades del
manteniment normatiu.

11.10.

Transició del servei

L’adjudicatari, un mes abans de finalitzar el contracte (si no s’ha fet durant la seva
execució), facilitarà als serveis tècnics de l’explotació tota la informació referent a
aquest contracte (documentació en format digital i/o paper) que sigui necessària
perquè, en el cas que el següent contracte es faci l’adjudicació a un contractista
diferent, aquest pugui continuar la prestació del servei amb garanties:
•
•

Històric d’actuacions de manteniment realitzades.
Altra documentació i/o informació generada al llarg de la vigència del contracte
i que es consideri d’interès.

Un cop finalitzat el contracte objecte del present plec, s’estableix un període de
transició d’un mes, durant el qual el contractista estarà a disposició dels serveis tècnics
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de l’explotació corresponent i del nou adjudicatari per resoldre els dubtes que puguin
sorgir en la prestació del servei.

11.11.

Seguretat i Protecció de Dades

FGC es troba subjecte al Principi de Legalitat i posa especial èmfasi en el compliment
de les obligacions legals que es deriven de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de
dades de caràcter personal i del Reglament que la desenvolupa, de la Llei 11/2007
d’Accés dels Ciutadans als Serveis Públics, així com de la resta de l’ordenament jurídic
que sigui d’aplicació.
Pel què fa als aspectes propis de seguretat quan per l’objecte del contracte sigui
d’aplicació es tindrà especial cura de preveure que els productes finals compleixin amb
el que estableix el RD 3/2010 de 8 de gener pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat en l’Àmbit de l’Administració Electrònica.
Les empreses licitadores s’obliguen a vetllar pel compliment de la legislació vigent
aplicable a l’objecte del contracte i especialment pel que fa referència a la protecció de
dades de caràcter personal
Clàusula de propietat intel·lectual
La propietat intel·lectual dels treballs realitzats a l’empara d’aquest contracte serà
compartida entre l’adjudicatari i FGC, regint-se per contracte específic “RGPD
compatible”. Els productes, documentació o subproductes derivats així com altres fins
d’informació, no podran ser utilitzats sense la deguda autorització prèvia.
L’accés a informació i/o productes protegits per la propietat intel·lectual, necessaris
per al desenvolupament del subministrament i servei contractat no pressuposa en cap
cas la cessió de la mateixa.
L’empresa contractada accepta expressament que els drets d’explotació dels productes
o informació derivats d’aquest plec són compartits amb FGC.
Així doncs, tindran caràcter compartit els drets d’explotació dels treballs i
documentació resultant de l’objecte d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació
pública, reproducció, transformació o modificació i qualsevol d’altre dret susceptible de
cessió en exclusiva, d’acord amb la legislació sobre drets de propietat intel·lectual.
Confidencialitat
L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota
la informació a la qual tingui accés en compliment del present contracte i a
subministrar-la només al personal autoritzat per FGC. Atenent la naturalesa del
contracte, el deure de secret inclou els components tecnològics i mesures de seguretat
tècniques implantades als projecte així com altres que puguin ser tractats al llarg de
la vigència del contracte.
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L’empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es
puguin produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les
mesures necessàries per garantir l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat
de conèixer, per part del personal participant en el desenvolupament del contracte.
Un cop finalitzat el present contracte, l’empresa contractada es compromet a destruir
amb les garanties de seguretat suficients o retornar tota la informació facilitada per
FGC, així com qualsevol altre producte o informació obtinguda com a resultat del
present contracte.
LOPD i RGPD
L'adjudicatari s'obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés
en ocasió del compliment del present contracte d'acord amb les instruccions dictades
per FGC, sense que en cap cas les pugui aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a
aquell compliment, ni comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a d'altres
persones, i tindrà de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de contractació
la consideració d’encarregat del tractament:
1.- L'adjudicatari resta obligat al secret professional pel que fa a les dades de
caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del compliment del present
contracte, obligació que subsistirà, fins i tot, un cop el contracte s’hagi extingit,
per finalització del seu termini o objecte, per resolució o per qualsevol altra
causa legalment admesa o establerta en aquest contracte.
Així mateix, l'adjudicatari ha de guardar reserva respecte de les dades o
antecedents dels quals hagi tingut coneixement en ocasió del present contracte.
En aquest sentit, la documentació i informació a la qual tingui accés
l'adjudicatari té caràcter confidencial, i no podrà ser objecte de reproducció total
o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer cap tractament ni
edició, informàtica o no, ni transmissió a terceres persones fora de l'estricte
àmbit d'execució directa del present contracte, ni tan sols entre la resta del
personal que tingui o pugui tenir l'entitat que presta el subministrament i servei
objecte d'aquest.
Si l’accés a les dades es fa als locals de FGC, o si es fa de forma remota
exclusivament a suports o sistemes d’informació de FGC, l'adjudicatari té
prohibit incorporar les dades a d’altres sistemes o suports sense autorització
expressa i haurà de complir amb les mesures de seguretat establertes en el
document de seguretat del responsable del tractament.
En tot cas, i sens perjudici d’altres mesures a adoptar d’acord amb la normativa
vigent en matèria de protecció de dades personals, només podran accedir a les
esmentades dades de caràcter personal, informacions i documentació les
persones estrictament imprescindibles pel desenvolupament de les tasques
inherents al propi encàrrec. Totes elles seran advertides per l'adjudicatari del
caràcter d'informació confidencial i reservada i del deure de secret als quals
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estan sotmeses, i aquell serà responsable del compliment d’aquestes
obligacions per part del seu personal.
2.- L'adjudicatari/ària manifesta que té implantades les mesures de caràcter
tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de
caràcter personal a les quals tindrà accés en ocasió de l’execució del present
contracte, tot evitant-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, i en estricte compliment
de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són d'aplicació
als fitxers, centres de tractament, locals, equips, informes, expedients,
informació, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament
de les dades.
Quan el compliment del present contracte es faci en el local de FGC o l’accés
sigui remot, l’adjudicatari s’obliga a adoptar les mesures de seguretat previstes
per FGC. En el cas que el subministrament i/o servei sigui prestat en els locals
del mateix adjudicatari, aleshores aquest haurà d’elaborar un document de
seguretat, en els termes establerts en la normativa reglamentària sobre la
protecció de dades de caràcter personal, o completar el que ja hagués elaborat,
en el seu cas, tot identificant el fitxer o tractament i el responsable del mateix
i incorporant les mesures de seguretat a implantar en relació amb aquest
tractament.
En tot cas, l'adjudicatari haurà de posar en coneixement de FGC,
immediatament després de ser detectada, qualsevol sospita o constatació
d'eventuals errors o incidències que poguessin produir-se en el sistema de
seguretat de la informació.
3.- FGC podrà designar, en qualsevol moment, durant la vigència del present
contracte, a personal intern o extern per verificar que l'adjudicatari té
implantades les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades de
caràcter personal.
4.- Durant la vigència del contracte l'adjudicatari haurà de conservar qualsevol
dada objecte de tractament, llevat que rebi indicacions en sentit contrari de
FGC.
5.- Una vegada executat el present contracte, l'adjudicatari haurà de destruir
i/o retornar a FGC, d'acord amb allò que s'estableixi legalment o les indicacions
que li transmeti aquest, les dades de caràcter personal que hagin estat objecte
de tractament per part d'aquell durant la vigència del mateix, juntament amb
els suports o documents en què consti alguna dada de caràcter personal. El
retorn de les dades a FGC es durà a terme en el format i els suports utilitzats
per l’adjudicatari pel seu emmagatzematge. En el cas que alguna previsió legal
exigeixi la conservació de les dades, o de part d’elles, l’adjudicatari haurà de
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conservar-les, degudament bloquejades, per impedir-ne l’accés i el tractament
en tant en quant puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb FGC.
6.- En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent
a l'establerta, o les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del
present contracte o les instruccions de FGC, l'adjudicatari serà considerat
responsable del tractament i respondrà personalment de les infraccions que
hagi comès i de les possibles reclamacions que es puguin produir al respecte.
FGC repercutirà en l'adjudicatari els costos corresponents a les sancions i/o
indemnitzacions a què hagi de fer front que s'haguessin originat directa o
indirectament pel deficient i/o negligent tractament de dades de caràcter
personal realitzat per l'adjudicatari. En tot cas, l'adjudicatari s'obliga a mantenir
indemne FGC de totes les despeses o altres conseqüències negatives que se li
puguin originar a causa dels esmentats tractaments, sancions i/o
indemnitzacions.
L'adjudicatari s'obliga a comunicar a FGC quins treballs seran objecte de
subcontractació i quines seran les empreses que els realitzaran. Amb el permís
exprés i escrit de FGC, i actuant en nom i representació d’aquest, l’adjudicatari
formalitzarà el cor exponent contracte amb l’empresa o empreses
subcontractades que, als efectes de l’aplicació de la normativa de protecció de
dades, tindran la consideració d’encarregats de tractament de FGC. Aquests
contractes s’afegiran com annex al contracte administratiu que formalitza
aquesta adjudicació.
El tractament de dades realitzat per part del subcontractat haurà de complir
amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal,
i s’ajustarà així mateix a les obligacions assumides pel contractista i a les
instruccions específiques que li doni l’FGC al respecte.
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12.

ANNEX I. AMIDAMENTS GENERALS DEL PROJECTE

Nota: L’estat d'amidaments adjunt és a nivell informatiu, és RESPONSABILITAT del
licitador la realització d’una revisió de la proposta per valorar els amidaments i
actualitzar-la acord al projecte ofert. Fins i tot introduir tots els ítems que estimi
necessaris per al correcte funcionament de tot el sistema ofert, en partides addicionals.
NIVELL
Codi

NIVELL
Codi

NIVELL
Codi

1.1

SISTEMA WEBCAM

UT

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT

u

Webcam panoràmic

5,00

u

Màstil 3m, suport i base de formigó

5,00

1.2

APLICATIUS

UT

DESCRIPCIÓ

u

Webservice i aplicatiu per al funcionament del sistema

1,00

u

Llicenciament anual del sistema

1,00

1.3

AMIDAMENT

INSTAL·LACIÓ I GESTIÓ DE PROJECE

UT

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT

u
u
u
u
u

Gestió del projecte

1,00

Configuració, proves de funcionament i acceptació

1,00

Documentació i formació

1,00

Servei d'instal·lació i transport

1,00

Manteniment anual de l’equipament

1,00
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13.

ANNEX II. POLÍTICA D’FGC TURISME I MUNTANYA
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