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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL NOLIEJAMENT D’UN HELICÒPTER
BITURBINA AMB SISTEMA DE CAPTACIÓ, GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ D’IMATGES
PEL DESENVOLUPAMENT DE LES MISSIONS DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
DURANT EL PERÍODE ENTRE L’1 DE GENER DE 2021, O LA DATA EN QUE ES
FORMALITZI EL CONTRACTE SI ÉS POSTERIOR, I EL 31 DE DESEMBRE DE 2021.

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Títol 1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte serà el noliejament d’un helicòpter biturbina (categoria A, mínim
performance classe 2) amb equip complet de captació, gravació i transmissió d’imatges, per
realitzar missions vinculades a les activitats pròpies del Servei Català de Trànsit (SCT).
Missions del SCT
•

Vigilància del trànsit (persecució i observació).

•

Seguiment i gestió de dispositius de mesures especials de trànsit.

•

Operacions especials de mobilitat.

•

Proves esportives i esdeveniments extraordinaris.

•

Inspecció i informació viària.

•

Qualsevol altra missió que li correspongui, d’acord amb les competències en matèria
de trànsit de l’SCT, relacionades amb la gestió, seguretat, emergències i d’acord
amb les capacitats tècniques autoritzades d’aquesta aeronau.

Aquestes missions relacionades seran executades per tripulacions de vol i tècniques de
l’SCT (pilots-operadors-tècnics de gestió del trànsit) / ME-ART Trànsit (operadors de
càmera), o si s’escau, per tripulació de vol de l’empresa (pilots i operadors de càmera) amb
una presència física en la base de 12 hores per servei o dia de treball, amb la formació
especifica requerida i establerta segons normativa aeronàutica vigent, prèvia planificació i
autorització de l’SCT.

Les empreses licitadores hauran de disposar, en el moment de la licitació, d’un servei
d’operacions en vol legalment constituït i amb les habilitacions necessàries segons la
normativa vigent en matèria de navegació i de seguretat aèria vigents per realitzar les
tasques pròpies del Servei Català de Trànsit descrites en el paràgraf anterior.

També efectuarà els tràmits necessaris per a que els pilots de l’SCT, en possessió dels
corresponents títols i llicències en vigor, puguin operar els helicòpters, titularitat de l’SCT i / o
aportats per l’empresa adjudicatària del servei de noliejament objecte de aquest plec, durant
tot el termini de vigència del contracte.
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El noliejament serà des de l’1 de gener de 2021, o la data de signatura del contracte, si és
posterior, fins el 31 de desembre de 2021, amb una previsió màxima de VUIT- CENTES
(800) hores de vol al llarg del contracte, llevat que es compleixin les previsions de

SERVEI CATALA DE TRANSIT

modificació que es contemplen en aquest plec.

Segons la planificació que el Servei Català de Trànsit facilitarà mensualment a l’empresa
adjudicatària o quan el responsable del contracte de l’SCT ho requereixi, l’empresa
adjudicatària posarà a disposició les tripulacions de vol (pilots i/o operadors de càmera) que
calguin per efectuar aquestes missions, amb una presència física en la base de 12 hores (dia
de servei) amb la formació especifica requerida i establerta segons normativa aeronàutica
vigent.

En el desenvolupament de les missions encomanades i autoritzades per l’SCT, la previsió de
dies de servei serà com a màxim la següent:
• Pilots de suport i recolzament tant a les missions pròpies de l’SCT com a les missions
d’altres departaments autoritzades pel Servei, per a CENT VUITANTA (180) dies de
servei, de 12 hores de guàrdia.
• Operadors de càmera per tasques de captació, gravació, transmissió d’imatges i
edició de vídeos, de totes les missions programades per l’SCT, per a un màxim de
CENT-VINT (120) dies de servei, de 12 hores de guàrdia.
El càlcul de les hores de vol i dels dies de servei és aproximat i pot sofrir variacions i
ajustaments al llarg del període de vigència del contracte, tant pel que fa als dies de servei,
com pel repartiment de les hores de vol i el tipus de missió.

Del total de les hores de vol i dels dies de servei es podran executar +/- un 20% de la totalitat
de la licitació del present plec. En cas d’un +20% aquest s’haurà de substantivar d’acord amb
les causes de modificacions establertes al plec de clàusules administratives particulars.

Les tasques dels operadors de càmera d’empresa seran la captació, gravació, transmissió
d’imatges, preparació de documentació tècnica i formativa, l’edició i producció dels vídeos
(resums executius, selecció i/o compilació segons tipologia de missions i vols, incrustacions
explicatives), tant dels vídeos que hi hagin realitzat ells mateixos com els realitzats pels
operadors de mossos d’esquadra de trànsit que l’SCT hagi incorporat a les missions i designat
com a part de la tripulació, o d’altres operadors determinats pel responsable del contracte.
Aquesta tasca serà realitzada dins de les 12 hores dels dies que estiguin de servei.
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El servei contractat inclourà:
• Un helicòpter tipus BITURBINA (categoria A, mínim performance classe 2) amb

SERVEI CATALA DE TRANSIT

tripulació de vol (disposició de pilots de suport i operadors de càmera a requeriment de
l’SCT), amb el disseny de colors (blau i taronja fluor d’alta visibilitat) i logotips de
Trànsit (Servei Català de Trànsit) al fusellatge de l’aeronau definits per l’SCT, amb els
equips i accessoris definits en l’apartat 3.1 d’aquest plec tècnic.
• Una aeronau de substitució amb característiques tècniques equivalents.
• Un equip de captació i gravació d’imatges amb les funcions operatives que
s’especifiquen en aquest plec.
• Un equip de captació i gravació d’imatges de substitució amb característiques
equivalents a les del principal.

• Un sistema de càlcul de velocitats (cinemòmetre aerotransportat) d’acord amb les
especificacions contingudes en aquest plec de prescripcions tècniques.
• Un sistema alternatiu i complementari de transmissió d’imatges en temps real al
CIVICAT amb cobertura 4G/5G, a través de targetes de comunicació telefònica,
instal·lat i en funcionament permanentment a l’aeronau en funció de la millor cobertura
existent al llarg del vol i d’acord amb les especificacions d’aquest plec.
• Instal·lacions pròpies o alienes pel manteniment i per l’hangaratge, com a mínim per a
dos helicòpters i espai reservat per a la tripulació de l’SCT (tripulació de vol i tècnica) i
per l’emmagatzematge dels equips propis de l’SCT, d’acord amb les especificacions
contingudes en el Títol 7, apartat 7.1 d’aquest plec.
• Personal tècnic de manteniment necessari per tal d’evitar temps de baixa operativa de
l’helicòpter i els seus equips de comunicació, transmissió i sistemes accessoris.
• Manteniment complet de l’helicòpter principal i de substitució, tant de les operacions
preventives com de les correctives, cost dels recanvis consumits, substituïts o reparats
i combustible consumit en l’execució de totes les missions desenvolupades al llarg del
contracte.
• Manteniment i conservació preventiu i correctiu complet dels equips de captació i
gravació d’imatges principal i de substitució i del sistema complementari i alternatiu de
transmissió.

• Manteniment i conservació preventiu i correctiu complet dels equips del sistema de
càlcul de velocitats (cinemòmetre aerotransportat) ofert per l’empresa.

• Instal·lació i l’homologació dels equipaments tant propis, com els subministrats
(comunicacions àudio i de transmissió d’imatges xarxa RESCAT) pel Servei Català de
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Trànsit.
• Assegurança de tripulació i passatgers d’acord amb les condicions que estableix el
plec de clàusules administratives d’aquest contracte.
• Assegurança de responsabilitat civil, segons la normativa vigent i les condicions que

SERVEI CATALA DE TRANSIT

s’especifiquen en el plec de clàusules administratives d’aquest contracte.

Títol 2. ÀREA D’ACTUACIÓ DE L’HELICÒPTER
L’àrea geogràfica d’actuació ordinària serà tot el territori de Catalunya i zones adjacents o
limítrofes. L’SCT definirà els punts d’aterratge i enlairament més adients dins del territori de
Catalunya per tal de desenvolupar en les millors condicions de seguretat les diferents
missions de Trànsit.

En situacions extraordinàries es podrà definir pel responsable del contracte (SCT) altres
àrees necessàries d’actuació.

Les bases operatives seran les fixades pel Servei Català de Trànsit. L’empresa adjudicatària
haurà de gestionar el corresponent crèdit pel subministrament de combustible a qualsevol
heliport o aeroport públic.

Títol 3. ESPECIFICACIÓ DE L’HELICÒPTER PRINCIPAL I DE SUBSTITUCIÓ
L’helicòpter a contractar, que serà d’ús exclusiu per a les missions definides per l’SCT,
correspon al tipus biturbina (categoria A, mínim performance classe 2, d’acord amb el que
estableix el Reglament UE 965/2012). Els helicòpters que es presentin per a aquest concurs
hauran d’estar classificats d’acord amb el seu certificat d’aeronavegabilitat per poder dur a
terme totes les activitats pròpies desenvolupades pel Servei Català de Trànsit (inclosos els
vols VFR nocturn) sense cap restricció; per tant, no es podran considerar per a aquest
contracte els helicòpters d’ús restringit.

L’ofertant facilitarà en el moment de presentar la seva oferta les característiques de
l’aeronau principal i la de substitució i, a partir de l’adjudicació del contracte, haurà de
procedir a la identificació, mitjançant la marca, model, matrícula i el número de sèrie de
l’helicòpter principal, així com del de substitució.

En cas que fos necessari i així es justifiqui, es podran substituir les aeronaus ofertes per
altres de característiques i prestacions equivalents prèvia autorització expressa per escrit del
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Servei Català de Trànsit emesa pel responsable del contracte.

Les especificacions fonamentals a complir seran:
•

L’helicòpter ha de tenir la certificació de categoria A, mínim Performance classe 2,

SERVEI CATALA DE TRANSIT

d’acord amb FAR PART 27, FAR PART 29 o JAR PART 29, segons l’apartat 3480 de
JAR – OPS 3 d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 965/2012.
•

Autonomia de vol: Mínima de tres (3) hores de vol, a règim de plena càrrega.

•

La capacitat útil de l’helicòpter ha de ser com a mínim de 6 persones entre tripulació i
acompanyants amb tot l’equipament de captació, gravació i transmissió d’imatges
instal·lat.

•

El pes màxim a l’enlairament MTOW (Maximum Take Off Weight) de l’helicòpter serà
de 2600 Kg. o inferior.

3.1. Equips i accessoris
•

L’helicòpter portarà la seva configuració estàndard definida al plec; sistema de
captació, gravació i transmissió d’imatges RESCAT i transmissió complementària
4G/5G, emissores de comunicació, monitorització complementària de gravacions per a
visualització de pilot i copilot, ordinador de gestió documental a bord i GPS, en tots els
tipus de missió.
Així mateix, es farà càrrec de la instal·lació de l’equip de comunicacions de la xarxa
RESCAT, que permetrà la comunicació amb les bases, els centres de control i de
gestió tant fixes com mòbils, facilitats per l’SCT.
La instal·lació s’efectuarà de manera que les comunicacions dels pilots, operadors de
càmera/vol i/o tripulants tècnics, siguin independents i que no interfereixi ni estigui
supeditat a les comunicacions dels pilots.

•

En quant a la monitorització complementària durant la navegació, l’adjudicatari haurà
de subministrar una tablet o similar en el marc d’aquest contracte amb disponibilitat i
cobertura dual wifi / cel·lular (targeta de dades SIM a càrrec de l’empresa), de 256 gb i
7,9 polsades o superior. Comptarà amb un suport de fixació a l’interior de l’helicòpter
per a una fàcil visualització de les imatges durant el vol per part del pilot / copilot.
Aquesta tablet disposarà de les aplicacions actualitzades que l’SCT estimi oportunes,
així com tota la informació que afecti a l’helicòpter i a la seva operació, com són els
manuals de vol i operacions, cartes aeronàutiques, les directives, els butlletins, el full
de càlcul de càrrega i centratge de l’aeronau, la informació meteorològica i qualsevol
altra documentació important que marqui operacions per realitzar el vol.
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•

Per poder introduir i actualitzar informació operativa del territori, l’adjudicatari
instal·larà en l’aeronau un equip de GPS amb cartografia de carreteres, autònom i
amb pantalla i lectura de coordenades geogràfiques i UTM com a mínim, que
s’haurà de posar al dia periòdicament.

SERVEI CATALA DE TRANSIT

•

Tres caixes de comunicacions amb auriculars disponibles per a 6 ocupants, dels quals 2
d’ells hauran de disposar de reducció de soroll actiu, bluetooth, cable llis, i connexió U174.

•

Adequació del disseny al fusellatge de l’aeronau principal d’acord amb la imatge
corporativa del Servei Català de Trànsit en colors i logotips prevista en el Títol 1
d’aquest plec, segons indicacions del responsable del contracte.

•

Doble comandament.

•

Tren d’aterratge alt.

•

Talla-cables fixat al fuselatge de l’helicòpter.

•

Mirall / retrovisor exterior.

•

Finestres de ventilació i guardes dirigibles del vent incorporades a les portes
davanteres de l’helicòpter.

•

Possibilitat d’incorporació dels neteja-parabrises quan les condicions meteorològiques
ho requereixin.

•

Esglaó llarg de tren d’aterratge.

•

Sistema de calefacció de cabina.

•

Sistema d’anti-entelament de cabina.

•

Equips d’aviònica amb configuració VFR nocturn.

•

Quatre portes principals d’accés a l’aeronau, les dues del darrera corredisses.

Títol 4. SISTEMA DE CAPTACIÓ, GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ D’IMATGES, SISTEMA
ALTERNATIU DE TRANSMISSIÓ i SISTEMA DE CÀLCUL DE VELOCITATS
4.1. Sistema de captació, gravació i transmissió d’imatges
L’equip i les prestacions mínimes seran:
•

Una càmera de vídeo externa que disposi com a mínim de 3 sensors (es relacionen més
endavant), amb un diàmetre inferior a 20’’ (polsades), giro-estabilitzada amb quatre eixos
o superior, amb una lent que permeti veure la matrícula d’un vehicle, mantenint una
alçada de 1500 peus sobre el terreny, i una distància visual de l’objectiu en diagonal per
sobre del panell d’instrumentalització del pilot.
Haurà de tenir els següents sensors i aplicacions:
o

Sensor càmera en color (HD/EOW) amb una longitud d’ona del filtre de color de 450
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– 750 NM, i amb abast focal de 2 m a infinit, amb una capacitat mínima d’augment de
10-400 més duplicador digital X2.
o

Sensor càmera de llarg abast amb distància focal com a mínim 1000 mm i abast focal
de 150 m a infinit amb un mínim de 3 CCD per a visió nocturna i 1 CCD d’alta

SERVEI CATALA DE TRANSIT

sensibilitat per a visió de baixa visibilitat.
o

Sensor càmera IR (infraroig).

o

Gravació d’imatges amb un mínim de qualitat HD.

o

Multi format de gravació HD / SD.

o

Vista prèvia pre-roll o gravació en bucle.

o

Capacitat de transferència d’arxius a una unitat de disc dur o PC.

o

Un suport giro-estabilitzat per a l’helicòpter, que permeti la visualització de la càmera
des de l’interior de cabina.

o

Doble monitorització simultània interior (o una sola monitorització amb les funcions
incrustades), en posició d’operació (monitorització del format de transmissió al
CIVICAT i monitorització operativa local), amb resolució mínima d’HD, taula
d’operador de vol amb teclat i comandament de la càmera, i un monitor
complementari per a la visualització de les imatges pel pilot al comandament, el qual
faciliti la monitorització del seguiment dels objectius tant de la imatge directa de la
càmera com de la imatge de l’assistent a la navegació.

o

Sistema informàtic (software) integrat en els equips de captació i gravació d’imatges
que possibiliti tant l’obtenció de paràmetres bàsics de vol (altitud, alçada sobre el
terreny i direcció del vol), com el posicionament de l’aeronau sobre cartografia,
carreteres, punts quilomètrics, i mesurament de velocitats dels objectius mòbils que
circulin per la xarxa viària.

o

Suport informàtic (hardware) per a la gravació de les imatges. Gravador amb qualitat
HD o superior en format targetes d’emmagatzemament de memòria (Compact-Flash,
SD de mínim 64 gb o superior). El sistema gravarà les imatges en lots de fitxers
d’entre 3 i 4 gb (entre 15 i 20 minuts de gravació per arxiu) la qual cosa permetrà la
gestió i l’emmagatzematge de les gravacions d’una forma més fàcil, àgil i pràctica. El
sistema de gravació realitzarà un Back-Up de seguretat en una unitat de memòria
externa (disc dur) addicional.

o

Seguiment d’objectius (targets): El sistema tindrà instal·lada una funció per fer el
seguiment automàtic d’objectius seleccionats, independentment de la velocitat i el
rumb tant de l’aeronau com de l’objectiu.

o

Zoom tipus spotter o que doni unes prestacions similars (zoom ultra-ràpid), el qual un
cop visualitzat l’objectiu, permeti l’enfocament i l’apropament automàtic i instantani
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per enregistrar els detalls o la matrícula d’un vehicle.
o

Sistema de referenciació de la càmera mitjançant coordenades GPS.

o

Unitat central de control (Màster Control Unit), com a dispositiu principal de control de
les imatges.

SERVEI CATALA DE TRANSIT

o

Antenes GPS omnidireccionals o similars.

L’empresa adjudicatària es farà càrrec d’incloure la logotipació de Trànsit i la informació que
fixi l’SCT, tant a les imatges gravades com a les transmeses en temps real al CIVICAT amb
la càmera en forma d’incrustació en la sortida de vídeo.

El Servei Català de Trànsit subministrarà els equips que possibilitin la transmissió d’imatges
(via repetidors terrestres) des de l’helicòpter al CIVICAT (Centre d’Informació Viaria de
Catalunya), que consta d’un transmissor de mides 315x235x135 mm., amb un pes de 4 Kg.,
l’antena i les emissores de comunicacions de la xarxa RESCAT, que s’hauran d’instal·lar i
integrar en els equips aeronàutics, degudament homologats per a l’obtenció de la
corresponent certificació. En cas d’actualització del equips, seran reemplaçats pels antics.
4.2. Sistema complementari de transmissió d’imatges
Per tal de complementar el sistema de transmissió RESCAT, ampliant la comunicació quan
l’aeronau sobrevola zones amb cobertura limitada, i/o possibilitar transmissions simultànies
quan hi ha necessitats operatives de comunicacions per atendre més de dues aeronaus, les
empreses licitadores hauran d’oferir un sistema complementari i alternatiu de transmissió
d’imatges en temps real al CIVICAT amb cobertura 4G/5G, a través de targetes de
comunicació telefònica (a càrrec de l’empresa adjudicatària), instal·lat i en funcionament
permanentment a l’aeronau.

S’hauran d’especificar i detallar les qualitats i prestacions d’aquest sistema alternatiu en
relació a la cobertura territorial, la resolució i qualitat de la imatge, la velocitat de transmissió,
que com a mínim haurà de ser de 300 Kb/sg, el retard de la transmissió des de l’emissor al
centre de recepció que haurà de ser inferior a 4 sg i altres característiques tècniques
d’interès.

Caldrà acreditar la viabilitat d’aquest sistema amb una demostració.

Tot l’equip que formarà part d’aquest sistema alternatiu haurà de tenir un pes inferior a 10
Kg.
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Els costos del sistema 4G/5G complementari i alternatiu d’imatges que s’ofereixi hauran
d’estar inclosos en el preu de licitació.

En cas d’avaria del sistema alternatiu 4G/5G haurà de ser substituït en un termini màxim de

SERVEI CATALA DE TRANSIT

72 hores per un altre de característiques tècniques i operatives equivalents a les
expressades en aquest plec, per la qual cosa caldrà acreditar en el moment de la licitació
aquesta capacitat.

A aquests efectes l’adjudicatari haurà de proporcionar tot l’equipament necessari, tant a
l’helicòpter com al Centre de Control (CIVICAT) per a poder posar en funcionament el
sistema.
Per a l’enviament de les imatges, l’adjudicatari posarà a disposició del contracte quantes
targetes SIM siguin necessàries per disposar d’una bona qualitat i cobertura d’imatges. La
despesa de les targetes SIM, com la despesa mensual de la transmissió de les dades serà
assumida per l’adjudicatari.

Pel que fa a la recepció de les imatges, es posarà a disposició de l’adjudicatari una connexió
ADSL amb IP fixa al CIVICAT.

L’equipament receptor/decodificador que s’instal·li al CIVICAT haurà d’entregar les imatges a
través d’un port Ethernet aïllat de la connexió ADSL, en format H264 i que es pugui
sintonitzar mitjançant el protocol rtsp, i sintonitzable amb un programa estàndard com VLC.
En cas d’avaria del sistema alternatiu de transmissió 4G/5G haurà de ser substituït en un
termini màxim de 72 hores per un altre de característiques tècniques i operatives
equivalents a les expressades en aquest plec, per la qual cosa caldrà acreditar en el
moment de la licitació aquesta capacitat.
4.3. Sistema de càlcul de velocitats amb aplicació informàtica i algorisme específic per
a la detecció i càlcul de velocitats (cinemòmetre aerotransportat)
Els licitadors hauran d’oferir un sistema de càlcul de velocitats amb aplicació informàtica
amb algorisme específic per a la detecció i càlcul de velocitats destinat al funcionament com
a cinemòmetre aerotransportat certificat i homologat pel Centre de Metrologia (CEM) del
Ministeri d’Indústria. Aquesta documentació de certificació/homologació oficial, s’haurà de
presentar en el moment del requeriment de documentació a l’adjudicatari previ a la
formalització del contracte.

Pàgina 13 de 33

Doc.original signat per:
Jean Peña Díaz 02/09/2020

Plec de prescripcions tècniques T07

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*05JT7PJ7GGCZ3COSK5UWUCFDASVCHQLK*
05JT7PJ7GGCZ3COSK5UWUCFDASVCHQLK

Data creació còpia:
20/10/2020 07:47:03
Data caducitat còpia:
20/10/2023 00:00:00
Pàgina 13 de 33

El Servei Català de Trànsit informarà a l’empresa adjudicatària de les dades que el sistema
ofert hagi de subministrar per tal d’integrar-ho en el procediment sancionador del Servei

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Català de Trànsit.
L’equip haurà de ser instal·lat i posat en funcionament dins del termini de 72 hores a partir
de l’inici del contracte.

En el preu de licitació estan compreses les despeses de disponibilitat del sistema de càlcul
de velocitats homologat, la instal·lació, la certificació aeronàutica i els serveis informàtics de
programació, en cas que siguin necessaris, d’integració amb el procediment sancionador de
Trànsit establert (PSN-SCT); així mateix l’adjudicatari també es farà càrrec de les despeses
derivades del servei de manteniment preventiu/correctiu, calibratges, verificacions i
renovacions d'homologació. A efectes d’estimar l’ús, en quant a possible manteniment, a
través del sistema de càlcul de velocitats o cinemòmetre aerotransportat, l’SCT calcula un
volum de denúncies de entre 2000/3000 sancions a l’any.

El sistema haurà d’estar disponible tant per l’aeronau principal com la de substitució quan
presti servei.

En cas d’avaria de qualsevol dels equips, aquest haurà de ser reparat o substituït per un
altre de característiques i prestacions equivalents en un termini de 72 hores, llevat de causa
justificada no imputable a l’empresa adjudicatària.

4.4. Certificacions i homologacions
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la instal·lació de tots els equips a més de les
gestions davant de l’EASA (European Aviation Safety Agency) i l’AESA (Agencia Estatal de
Seguridad Aérea) i és responsabilitzarà d’obtenir les certificacions necessàries, fent-se
càrrec de totes les despeses derivades de les homologacions dels equipaments propis, com
de les certificacions necessàries per a la seva instal·lació, per la qual cosa lliurarà, abans de
15 dies des de la data de l’adjudicació, còpia de la documentació presentada per obtenir les
corresponents certificacions i homologacions.

Igualment serà responsable d’obtenir les certificacions que calguin per als equipaments
subministrats (comunicacions àudio i de transmissió d’imatges xarxa RESCAT) pel Servei
Català de Trànsit.
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Tots aquests aspectes i detalls s’especificaran acuradament, fins i tot aportant plànols, a
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l’oferta per licitar el contracte objecte d’aquest plec.

Títol 5. TERMINIS
CONTRACTE

DE

DISPONIBILITAT

DELS

DIFERENTS

ELEMENTS

DEL

La disponibilitat de l’helicòpter principal serà de 72 hores, a partir de la formalització del
contracte, amb totes les característiques i requeriments exigits en el Títol 3 d’aquest plec.

Això no obstant, es permetrà la utilització temporal de l’aeronau de substitució durant un
període màxim de 30 dies des de la formalització del contracte, amb l’objectiu de possibilitar
el pintat i la logotipació de l’helicòpter principal i així donar compliment del requeriment
relatiu al disseny de colors i la logotipació de l’aeronau principal al que fan referència els
Títols 1 i 3, apartat 3.1, d’aquest plec.

En cas que l’aeronau de substitució hagi de convertir-se en l’aeronau principal del contracte,
o si es requerís la seva utilització per un període superior a 30 dies, fets que s’hauran de
justificar convenientment per l’empresa adjudicatària i obligatòriament aprovar-se per l’SCT,
aquesta haurà de complir els requeriments relatius al disseny i logotipació prescrits per
l’aeronau principal.

El període de disponibilitat de l’aeronau de substitució serà de 72 hores a partir de què es
generi la necessitat de la seva utilització per manca de disponibilitat, prevista o
sobrevinguda, de l’aeronau principal.

El temps de disponibilitat del sistema de captació, gravació i transmissió d’imatges, del
sistema alternatiu de transmissió d’imatges, i del sistema de càlcul i detecció de velocitats,
amb tots els elements que l’integren descrits en el Títol 4 serà igualment de 72 hores a
partir de la formalització del contracte.

El temps de disponibilitat de la càmera de substitució serà de 72 hores a partir de què es
generi la necessitat de la seva utilització.

En quant a les instal·lacions dedicades a l’SCT amb tots els seus requeriments estaran
disponibles en un termini màxim de 72 hores.
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Títol 6. PERSONAL TÈCNIC I DE GESTIÓ
L’empresa haurà de proporcionar els mecànics i tècnics que es requereixin per tal de dur el
manteniment en línia de manera que l’helicòpter estigui sempre operatiu de l’orto a l’ocàs i
nocturn quan l’SCT ho sol·liciti, així com tot el personal i mitjans materials necessaris pel

SERVEI CATALA DE TRANSIT

moviment de les aeronaus des de l’hangar fins a la plataforma d’enlairament i la maniobra
contraria al final del vol.

A tal efecte, es disposarà a totes les missions de l’SCT, amb presència física, com a mínim
d’un tècnic de manteniment amb llicència reglamentària (TMA), i d’un tècnic format que
pugui donar solució i/o resposta a qualsevol incidència que pugui afectar a l’equip de
captació, gravació i transmissió d’imatges.

Mensualment l’SCT enviarà amb la suficient antelació a l’empresa adjudicatària, el quadrant
dels serveis programats amb totes les dades que afectin a les missions. Per tal de
complimentar aquesta informació, i tenint com a data límit de recepció vint dies abans de
finalitzar el mes anterior, l’empresa adjudicatària haurà de notificar la tripulació real que
cobrirà els serveis. A més dels vols programats, les tripulacions hauran de tenir present que
també es podran generar serveis urgents o sobrevinguts no programats a petició del
CIVICAT i/o el responsable del contracte de l’SCT.

Les tripulacions de vol que intervinguin en el contracte, hauran de formalitzar tots els
registres aeronàutics oficials i els establerts per l’empresa adjudicatària operadora, així com
els informes i registres propis que determini l’SCT.
Igualment, presentarà un calendari d’inspeccions programades a realitzar durant l’any,
indicant el número de dies previstos fora de servei. En cas d’aturada programada o no
programada superior a 3 dies (72 hores), l’empresa adjudicatària haurà de posar en servei
l’aeronau de substitució amb tots els equipaments de comunicació (xarxa RESCAT i
l’alternatiu), sistema homologat de càlcul de velocitats (cinemòmetre aerotransportat) i
sistema de captació, gravació i transmissió d’imatges principal oferts.

També disposarà del personal necessari per dur a terme els informes tècnics i les
necessàries gestions administratives que requereixi el desenvolupament del contracte.

Tot el personal adscrit a aquest contracte haurà de reunir les condicions apropiades de
comportament, eficiència i rigor sol·licitat per l’SCT. En cas contrari es podrà demanar la
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seva substitució.
6.1. Tripulació de vol
Les missions de vol relacionades al present plec, donen servei principalment a l’SCT, però

SERVEI CATALA DE TRANSIT

també poden cobrir missions d’altres unitats operatives del departament d’Interior, si per
causes d’interès públic es creuen convenients.

En aquest sentit, quan s’hagin de desenvolupar missions de l’SCT per pilots de l’empresa
adjudicatària segons la planificació assignada, a més de complir els requisits aeronàutics de
llicències i habilitacions per pilotar l’aeronau, hauran de tenir experiència mínima de 1000
hores de vol, de les quals 500 hores com a pilot al comandament (PIC), i 250 hores en el
model de la aeronau objecte del contracte, a més de conèixer i tenir experiència acreditada
en missions de reconeixement, observació o patrullatge i en tasques de filmació amb càmera
externa.

A tal efecte, l’adjudicatari presentarà un llistat dels pilots proposats i dels substituts en cas de
necessitat, amb un nombre limitat de pilots establert en el seu moment pel responsable de
contracte.

Durant la vigència del contracte, els pilots han de complir amb la normativa vigent en quant a
experiència i formació i disposar de les llicències i habilitacions necessàries per pilotar les
aeronaus en les missions descrites en aquest plec durant l’execució del contracte, o de les
seves eventuals pròrrogues, dins de l’àrea geogràfica d’actuació.

Les tripulacions estrangeres han d’estar autoritzades expressament per l’organisme
aeronàutic competent per pilotar l’aeronau en les missions descrites en aquest plec i han
d’acreditar un nivell de competència lingüística en castellà de nivell 4 com a mínim, d’acord a
la qualificació establerta en l’Ordre FOM/896/2010, de 6 d’abril per la qual es regula el
requisit de competència lingüística i la seva avaluació, amb l’objectiu de garantir que la
comunicació amb l’SCT es pugui fer en un idioma comú.

D’altra banda, el licitador es compromet a que el personal de vol tindrà dedicació exclusiva
durant la realització dels períodes de guàrdia que es determinin, amb estricte compliment de
les directives de “l’European Aviation Safety Agency” (EASA) sobre els períodes de treball
dels pilots.
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Les missions de l’SCT, seran executades per tripulacions de vol i tècnics de l’SCT (pilots
SCT, operadors i tècnics), ME-ART Trànsit (operadors), o si s’escau, per pilot i/o operador
de càmera de l’empresa adjudicatària, segons s’expressi a les planificacions mensuals.

SERVEI CATALA DE TRANSIT

A les operacions especials que programi l’SCT fora del període de l’orto i l’ocàs, la
composició de la tripulació estarà en possessió de l’VFR nocturn.

6.2. Substitucions de personal i relleu de tripulacions
L’empresa adjudicatària no podrà efectuar substitucions de personal sense coneixement i
acceptació prèvia de l’SCT, a qui l’empresa l’haurà de comunicar per escrit, amb una
anticipació mínima de 48 hores respecte del canvi. En la comunicació constarà els noms del
personal a substituir, la data, i el personal a incorporar, juntament amb la documentació
acreditativa. El personal substitut ha de tenir una qualificació professional igual o superior a
la del personal substituït.

El responsable del contracte es reserva el dret de recusació. La substitució no es podrà fer
fins no s’hagi acceptat. L’SCT comunicarà a l’inici del contracte els responsables i
destinataris d’aquestes comunicacions.
En els serveis que així es requereixi, l’empresa haurà d’aplicar relleus de tripulacions tant per
jornada superior a 12 hores, com per temps de vol superior a 8 hores.
6.3. Vestuari
Serà responsabilitat de l’adjudicatari l’equipament de seguretat per al vol i el vestuari per a la
permanència en la base de la tripulació i personal de recolzament, d’acord amb el Reial
decret 773/1997, de 30 de maig sobre utilització d’Equips de Protecció Individual (EPI).

El responsable del contracte validarà i acceptarà el vestuari del personal de l’empresa
adjudicatària, prèvia proposta de l’empresa. La imatge corporativa que figuri al vestuari serà
igualment fixada per l’SCT.

Com a dotació dels helicòpters, l’adjudicatari posarà a disposició de la tripulació els suficients
cascos de vol reglamentaris, per poder portar a terme les missions encomanades i en cas
necessari, per cobrir mal funcionaments durant el vol. El manteniment, la neteja i la
desinfecció dels cascos de vol, tant els pertanyents a l’empresa, com els propis que pugui
disposar l’SCT per a les seves tripulacions, serà a càrrec de l’adjudicatari.
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6.4. Formació de la tripulació
Les tripulacions assignades a la base, comptaran amb els cursos, entrenaments i
verificacions especificats a l’annex III “Normas de organización para las operaciones aéreas”,
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del RD 750/2014.

L’empresa adjudicatària, serà l’encarregada d’impartir la formació a tot el personal designat
per l’SCT i intervinent en les operacions objecte del contracte (personal aliè a l’empresa i
pilots, operadors i tècnics designats pel responsable del contracte de l’SCT, així com
d’impartir als pilots propis de l’SCT els cursos, els entrenaments, les verificacions, les
validacions de competències i tots els requisits necessaris per actualitzar i mantenir en vigor
les seves llicències de vol, etc., exigits al RD 750/2014. El cost d’aquests i el temps destinat
pel personal a aquesta formació anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Pel que fa als operadors, l’adjudicatari s’encarregarà de la formació dels operadors de
càmera dels sistemes instal·lats a bord de l’aeronau que defineixi l’SCT a l’inici del
contracte, segons programa certificat efectuat per formadors oficials del model de càmera i
del model de cinemòmetre oferts, tant a la seva part teòrica com pràctica, subministrant els
materials pedagògics físics i informàtics que es requereixin. El número d’operadors a formar
estarà al voltant dels 15 membres. El cost d’aquests cursos i el temps destinat pel personal
a aquesta formació anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Els cursos inicials seran d’un mínim de 50 hores, incloses les pràctiques i les teòriques. Els
cursos de reciclatge seran com a mínim de 6 hores teòric-pràctiques per a tots els operadors
de vol i com a mínim un cop l’any.

Títol 7. INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT
7.1. Instal·lacions
L’empresa disposarà d’instal·lacions pròpies o alienes pel manteniment i per l’hangaratge,
com a mínim per a dos helicòpters. Per la qual cosa, presentarà en l’oferta la corresponent
descripció de l’emplaçament i de l’espai reservat per a la tripulació de l’SCT (tripulació de vol
i tècnica) i per l’emmagatzematge dels equips propis de l’SCT.

Els espais destinats a les tripulacions de l’SCT estaran pensats per a un total de 6 persones
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(2 pilots, 2 operadors i 2 tècnics) amb:
•

Una zona d’oficina i reunions amb taules, cadires, arxivadors, línia telefònica,
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Ethernet, Internet d’alta velocitat i WIFI.
•

Una zona de restauració i descans per la tripulació d’acord amb la circular 16B.

•

Serveis amb dutxa, sanitaris home/dona amb vestidors i armariets.

L’empresa adjudicatària posarà a disposició dels pilots, operadors i tècnics de l’SCT,
un equip informàtic (torre o portàtil) d’última generació amb les característiques
tècniques actualitzades i que disposi entre d’altres prestacions, com a mínim:
•

Windows 10 Enterprise / pro.

•

Processador INTEL(R) CORE(TM) i7 – 8700 o similar, velocitat 2400 MHz o
superior.

•

CPU 3.20 GHZ 3.19 GHZ.

•

Memòria RAM 16 GB.

•

Sistema operatiu 64 bits.

•

Disc dur – 8 TB o superior.

•

Disc dur extern backup - 5 TB o superior.

•

Targeta gràfica NVIDIA GFORCE GTX 1650, similar o superior.

•

Lector de targeta SD 3.0 d’alta velocitat.

Aquest equip tindrà instal·lat programes d’edició de vídeo professional per al tractament,
edició i emmagatzematge d’imatges i vídeo, essent obligatòria la relació d’aplicacions,
software i eines informàtiques dedicades a tal efecte a l’oferta de licitació. Aquestes
instal·lacions amb tots els seus requeriments hauran de ser aprovades per l’SCT i estaran
disponibles a l’inici del contracte.

L’empresa adjudicatària instal·larà a les dependències de l’SCT, una impressora color
multifunció (connexió internet, escàner, entrada adf/usb) per a l’ús de la tripulació i personal
tècnic de l’SCT, i es farà càrrec de la reposició de la tinta i del seu manteniment.

Aquestes instal·lacions amb tots els seus requeriments estaran disponibles en un termini
màxim de 72 hores.

7.2. Manteniment de l’helicòpter
L’empresa adjudicatària disposarà d’un servei de manteniment propi o aliè per fer el
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manteniment de l’helicòpter objecte del noliejament d’acord amb l’AESA i l’EASA PART –
145, i del personal tècnic i administratiu destinat a aquest servei especificant el currículum
de cadascun d’ells i el tipus de dedicació total o parcial, incloent còpia de les seves

SERVEI CATALA DE TRANSIT

llicències.

Totes les despeses derivades del manteniment programat o no programat, així com el cost
de les peces de recanvi, tant de l’aeronau principal com de la de substitució seran a càrrec
de l’empresa adjudicatària del servei.
7.3. Manteniment del sistema de captació i gravació d’imatges
L’empresa adjudicatària comptarà amb els mitjans necessaris per a realitzar el manteniment
del sistema complet de captació i gravació d’imatges. Totes les operacions de muntatge i
desmuntatge del sistema de captació i gravació d’imatges (suport exterior, càmera, taulell
d’operació a l’interior de l’helicòpter, etc.) per canvi d’helicòpter (principal a substitució) estan
inclosos en el present contracte.

El Servei Català de Trànsit es farà càrrec solament del manteniment i reparació dels equips
de transmissió d’imatges i dels equips de comunicacions de la xarxa RESCAT, per la qual
cosa estarà autoritzat a través de l’empresa adjudicatària a ordenar totes les tasques
pertinents.
7.4. Manteniment del sistema de càlcul de velocitats (cinemòmetre aerotransportat)
L’empresa adjudicatària comptarà amb els mitjans necessaris per a realitzar el manteniment
i conservació preventiu i correctiu del sistema de càlcul de velocitats (cinemòmetre
aerotransportat) complet. Aquest manteniment estarà inclòs en el preu de licitació del
contracte, així com totes les operacions de muntatge i desmuntatge d’aquest sistema per
canvi d’helicòpter (principal a substitució), les quals també estaran incloses en el present
contracte. Així com també totes les operacions de manteniment, desmuntatge i instal·lació
periòdiques necessàries per calibratges o qualsevol altre requeriment expressat pel
certificador del sistema. En el cas que el sistema requereixi per al seu correcte
funcionament, és a dir per mantenir vigent la certificació obligatòria, la substitució d’elements
que són fungibles amb l’ús del cinemòmetre o sistema de càlcul de velocitats, l’adjudicatari
es farà càrrec de l’operació i les possibles despeses inherents.
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Títol 8. PRESSUPOST
El pressupost màxim de la licitació d’aquest contracte pel període entre l’1 de gener de 2021
i el 31 de desembre de 2021 és d’UN MILIÓ SET-CENTS SETANTA-VUIT MIL QUATRECENTS VUITANTA-DOS euros amb NORANTA-SET cèntims d’euro (1.778.482,97 €),

SERVEI CATALA DE TRANSIT

exempt d’IVA.

DESGLOSSAMENT PRESSUPOST NOLIEJAMENT HELICÒPTER

Termini d'execució

Inici

Fi

Dies

Mesos

01/01/2021

31/12/2021

365

12

Import

DESPESES VARIABLES
Concepte

Preu unitari

Mitjana al mes

Unitats (12 mesos)

Hores de vol

1.078,00 €

66,67

800,00

862.400,00 €

Dies de guàrdia de pilot de suport

450,00 €

15,00

180,00

81.000,00 €

Dies de guàrdia d'operador de càmera

300,00 €

10,00

120,00

36.000,00 €

TOTALS DESPESES VARIABLES
DESPESES FIXES MENSUALS

979.400,00 €

Import mensual

Disponibilitat helicòpter principal

25.000,00 €

Hangaratge aeronaus disponibles

3.500,00 €

Despesa mensual de disponibilitat de sistema de captació i gravació d'imatges
(càmera geo-estabilitzada amb consola de control, suport i aplicació informàtica)
amb servei de manteniment.
Despesa mensual per disponibilitat sistema de complementari i alternatiu de
transmissió d'imatges, targetes SIM i connexió 4G/5G i del sistema
d’emmagatzematge i edició de vídeos, Tablet o similar i impressora amb servei
de reposició de tòner i manteniment.
Despesa mensual de disponibilitat del sistema de càlcul de velocitats homologat
(cinemòmetre aerotransportat), la instal·lació, la certificació aeronàutica i els
serveis informàtics d'integració amb el procediment sancionador de Trànsit, i el
servei de manteniment preventiu/correctiu, calibratges, verificacions i renovacions
d'homologació
Disponibilitat helicòpter substitució
Assegurances tripulació i responsabilitat civil

5.000,00 €

1.200,00 €

4.765,25 €

1.750,00 €
15.000,00 €

Utilització dependències (oficines tripulacions)

1.500,00 €

Utilització equips informàtics, llum, aigua, telefonia

350,00 €

Costos d'operacions i manteniment

7.690,00 €

Despeses instal·lació i certificacions equips SCT

835,00 €

TOTAL MENSUAL DESPESES FIXES

66.590,25 €

TOTAL ANUAL DESPESES FIXES

799.082,97 €

TOTAL DESPESES FIXES i VARIABLES

1.778.482,97 €

IVA : EXCLÒS

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST

1.778.482,97 €

Els preus inclouen el benefici industrial i les despeses generals d’estructura, i són exempts
d’IVA.
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En relació a les despeses variables, l’empresa adjudicatària presentarà a final de cada mes,
la relació valorada dels serveis realitzats en funció de les hores de vol de l’aeronau realment
executades, i dels dies de servei del pilot de suport i de l’operador de càmera realment

SERVEI CATALA DE TRANSIT

executats, als preus corresponents a l’oferta adjudicatària.

El preu d’hora de vol de l’aeronau inclourà els DMC (costos directes de manteniment), cost
de la mà d’obra i cost del consum de combustible i lubricants.

L’import de les despeses fixes mensuals s’abonarà en concepte de disponibilitat i ús
exclusiu de l’helicòpter, disponibilitat d’aeronau de substitució, hangaratge, disponibilitat dels
sistemes: de captació i gravació d’imatges; alternatiu i complementari de transmissió
d’imatges; de càlcul de velocitats, amb tots els requeriments i funcionalitats expressats en
aquest plec; assegurances de la tripulació i de responsabilitat civil, utilització d’instal·lacions i
equips informàtics (hangar i oficines), i despeses per la instal·lació i certificació dels equips
subministrats pel Servei Català de Trànsit, despeses generals, benefici industrial, costos
indirectes de les operacions i del manteniment, per tal que el responsable del contracte
autoritzi l’emissió de la corresponent factura.

De la previsió de les 800 hores de vol, dels 180 dies de guàrdia de pilot de suport i dels 120
dies de guàrdia d’operador de càmera, es podran executar un +/-20% segons els
requeriments reals del servei. En cas d’excedir-se les hores i/o els dies de servei previstos
s’aplicarà sempre el preu unitari d’adjudicació, que sempre serà el preu unitari de licitació
aplicada la baixa de l’oferta adjudicatària.

El període en el qual s’iniciarà l’aplicació d’aquest pressupost (part proporcional de
despeses fixes i hores de vol i els dies de servei executats) i per tant la tramitació de la
corresponent relació valorada del servei executat, serà a partir del moment en el qual sigui
possible fer efectiva la prestació dels servei objecte d’aquest contracte, que és la realització
de vols amb la possibilitat de captar, gravar i transmetre imatges al centre control i gestió de
trànsit CIVICAT (Centre d’Informació Viària de Catalunya), així com la prestació consistent
en transmetre les imatges a través del sistema complementari 3G/4G/5G i mesurar la
velocitat dels objectius marcats des de l’helicòpter ofert pel licitador, a través del sistema de
cinemòmetre aerotransportat ofert.

L’import de les despeses fixes mensuals es facturarà proporcionalment en el cas d’iniciar-se
el còmput d’execució del contracte després de l’inici del mes o sencer si coincideix amb
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l’inici del mes.

L’incompliment en qualsevol de les condicions de prestació del servei, donarà lloc a que no
s'acreditin en la certificació mensual l'import corresponent les unitats implicades, ni els
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serveis executats de forma incorrecta o incompleta i s’aplicaran les corresponents
penalitzacions econòmiques relacionades al plec de prescripcions administratives, que es
deduiran de la corresponent certificació mensual.

La factura, que serà única i on figuraran els conceptes valorables continguts al pressupost,
es confeccionarà per mesos naturals vençuts i haurà d’incloure tots els requisits legalment
obligatoris.

L’adjudicatari no tindrà dret a la percepció d’abonaments anticipats per operacions
preparatòries de l’execució del contracte.
Títol 9. MEMÒRIA EXPLICATIVA I DESCRIPTIVA

Per tal de verificar el compliment dels requeriments d’aquest plec tècnic, els licitadors
hauran de presentar una memòria descriptiva o explicativa detallada de tots els
requeriments continguts en aquest plec, que haurà d’especificar i recollir totes les
especificacions. La seva falta o insuficient detall motivarà l’exclusió del licitador per
incompliment dels requeriments tècnics preceptius del plec. El responsable del contracte es
reserva la funció inspectora per comprovar la viabilitat i conveniència de l’exposició
documentada pel licitador amb motiu d’assolir els objectius del contracte expressats al plec.
Els sistemes continguts en el títol 4 es descriuran detalladament en una memòria descriptiva
que contindran entre d’altres l’explicació de les característiques i funcionalitats relacionades
en cada un dels apartats del plec. Els sistemes hauran d’estar disponible tant per l’aeronau
principal com la de substitució quan presti servei.

Els costos dels sistemes que s’ofereixin i el seu manteniment i funcionalitat, la reposició dels
elements o materials fungibles hauran d’estar inclosos en el preu de licitació.

La manca de proposta en relació als sistemes que ha de contenir la memòria explicativa
(sistema de captació, gravació i transmissió d’imatges, sistema alternatiu de transmissió
d’imatges i sistema de cinemòmetre aerotransportat) implicarà l’exclusió de l’oferta.
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El contingut mínim dels apartats de la memòria serà:
•

Descripció de l’aeronau principal i substitutòria d’acord amb les especificacions del títol
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3.
•

Descripció detallada de les instal·lacions, tant per les aeronaus com per al personal, ,
juntament amb plànols i certificats necessaris per al compliment de les exigències del
plec, així com el manteniment (títol 7) i data de disponibilitat de les instal·lacions d’ús
exclusiu per al personal de l’SCT.

•

Descripció de la formació de tripulacions i operadors de càmera dels sistemes d’a bord.
Es descriuran les realitzacions previstes en matèria de formació, el nombre d’hores de
formació i el nombre de persones destinatàries de les mateixes d’acord amb els
requeriments expressats al plec (apartat 6.4)

•

Descripció detallada del sistema de captació, gravació i transmissió d’imatges (apartat
4.1)
La qual inclourà la següent informació com a mínim:

-

Potencia de zoom i velocitat de recuperació entre obertura màxima i zoom màxim

-

Resolució càmera i tamany vídeo EOW (HD, FHD,...)

-

Sistema informàtic i aplicacions de suport complementari

-

Tipologia de cartografia

-

Sistema de seguiment de flota

-

Inclusió de cartografia de carreteres

-

Registre de paràmetres de vol (velocitat, altitud respecte el terreny, orientació de

trajectòria, orientació i posició del sistema de captació respecte l’aeronau, coordenades dels
objectes visionats, etc.)
-

Nombre de sensors disponibles (IR, alta sensibilitat, ...)

-

Sistema de tracking i/o seguiment d’objectius seleccionats

-

Targetes de memòria i/o sistema back-up disponible (tamany emmagatzemament,...)

-

Detalls del suport i ubicació de la càmera respecte l’aeronau

-

Planimetria de la instal·lació que es proposa a l’interior de la cabina, instal·lació,

distribució i ubicació del transmissor i antena facilitats pe l’SCT
•

Monitors d’aproximació complementaris en cabina per a tripulació

Descripció detallada del sistema alternatiu de transmissió d’imatges (apartat 4.2)
La qual inclourà la següent informació com a mínim:
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-

Tipologia de la transmissió 3G/4G i/o 5G

-

Tipologia de les targetes de dades de comunicació SIM utilitzades pel sistema

-

Subministrament de software i interfície de suport del sistema per a transmissió i

SERVEI CATALA DE TRANSIT

monitorització al centre de control CIVICAT
-

Velocitat i retard de transmissió

-

Equipament necessari a l’aeronau i en cabina

•

Descripció detallada del sistema de detecció i càlcul de velocitats (cinemòmetre
aerotransportat) (apartat 4.3)
La qual inclourà la següent informació, com a mínim:

-

Construcció i components principals que integren el sistema i característiques

metrològiques i tècniques.
-

Condicions de funcionament i ús, vida útil dels principals components i Certificat CEM.

Els valors que s’hagin expressat a l’Annex de criteris de valoració de l’oferta del licitador
hauran de ser explicats i completats en l’apartat que correspongui de la memòria descriptiva.
Aquesta memòria, que en cap cas serà valorable com a criteri d’adjudicació, haurà de ser
presentada en els sobres B de les ofertes.
La no presentació de la memòria serà motiu d’exclusió per incompliment de requeriments
dels plecs del contracte.

Títol 10. ASSEGURANCES
A. ASSEGURANÇA DE TRIPULACIÓ
L’adjudicatari haurà de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança per a la tripulació que
reuneixi les següents condicions particulars:
1. Cobertura: accidents personals innominats, tant en vol com pujant o baixant de
l’aeronau.
2. Assegurats: tripulants. Adequada a la capacitat màxima de l’helicòpter, com a mínim 6
persones entre tripulació i acompanyants:
Els tripulants són innominats, amb la qual cosa, l’única condició és que pertanyin al
Servei Català de Trànsit o als Mossos d’Esquadra i es demana que els tripulants siguin el
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pilot o/i el copilot o/i mossos d’esquadra o/i operadors de càmera o/i personal del Servei
Català de Trànsit o/i personal autoritzat excepcionalment pel Servei Català de Trànsit.

3. Els vols tenen com a objecte la realització de missions vinculades a les activitats del

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Servei Català de Trànsit, sense cap exclusió per als vols nocturns.
4. Garanties:
•

Mort per accident: ........................................................... 240.404,84 €

•

Invalidesa permanent absoluta per accidents: ............... 240.404,84 €

•

Invalidesa permanent parcial per accident:..................... 240.404,84 €

5. Franquícia: Cap.
6. Data d’efecte i venciment: Al llarg de la vigència del contracte.

B. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

1. Cobertura: cobrir les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat
patrimonial i civil que, segons la normativa legal vigent, correspongui de manera directa,
mancomunada, solidària o subsidiària per l’ús i vol de l’helicòpter.
2. Garanties:
•

Per sinistre: ................................................................................. 661.112,31 €

•

Per víctima:

•

-

Per passatger: ................................des de 104.177 € fins a 260.444 €

-

Per No passatger: .....................des de 3.125.326 € fins a 7.292.426 €

Límit anual: ............................................................................... 15.025.302,61€

3. Franquícia: Cap.

4. Data d’efecte i venciment: Al llarg de la vigència del contracte.
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Títol 11. DOCUMENTACIÓ
Durant el termini del contracte i de les seves eventuals pròrrogues, l’adjudicatari té
l’obligació d’estar en possessió de qualsevol autorització, permís o llicència que sigui
necessària per a la prestació del servei i s’ha de fer càrrec de qualsevol despesa que es

SERVEI CATALA DE TRANSIT

pugui derivar per aquest concepte, incloent-hi les taxes d’aterratge i d’aparcament relatives a
l’operació de les aeronaus.

El contractista ha d’actualitzar de forma permanent la documentació lliurada a l’SCT durant
la licitació i formalització del contracte que faci referència a la seva capacitat com a operador
certificat de les operacions de vol contractades i organització capacitada per fer el
manteniment de l’aeronau, la documentació de l’aeronau, pilots, personal de manteniment i
mitjans auxiliars.

La documentació es podrà presentar en qualsevol llengua que sigui oficial a Catalunya, en
anglès o en qualsevol altra llengua de la Unió Europea. En cas que la documentació no
estigui en català o castellà, l’SCT podrà sol·licitar la seva traducció a alguna de les llengües
oficials de Catalunya. Cal presentar la documentació original o la seva compulsa. La
compulsa es pot fer davant notari o davant un servei autoritzat d’una administració pública.

L’aeronau no es considerarà operativa si l’SCT no disposa de la seva documentació.

L’empresa haurà d’aportar en fase de licitació una declaració responsable de disposar de
la documentació i certificats que es detallen a continuació. Amb caràcter prèvia a
l’adjudicació, l’empresa haurà d’acreditar la següent documentació que haurà d’estar
actualitzada i en vigor durant tot el període del contracte:
•

Certificat d’Aeronavegabilitat i ARC (Airworthiness Review Certificate) de l’aeronau
que serà utilitzada en la provisió del servei, en el qual es reflecteixi la data de caducitat
del mateix.

•

Certificat signat de la CAMO, en el qual el seu responsable, garanteixi l’estricte
compliment amb el requerit en el plec de prescripcions tècniques, amb respecte a la
configuració

de

l’aeronau

(exterior

e

interior),

la

certificació

d’equipament

i

modificacions, i el manteniment del mateix i de tots els seus requisits tècnics. En aquest
certificat es detallarà la configuració, equipament, modificacions implementades i càlculs
realitzats amb els que es justifica el compliment del requerit en el plec de prescripcions
tècniques.
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•

Document que acrediti que l’empresa disposa directament o a través de contractista
establert expressament, d’un centre de manteniment aprovat segons la normativa
AESA, per a l’aeronau proposada en la seva oferta.

•

Autorització de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), per poder realitzar

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Treballs Aeris. (Declaració SPO segellada per AESA)
•

Declaració conforme l’aeronau està equipada amb els instruments reglamentaris per a
realitzar vols VFR nocturns.

Documentació a presentar a l’inici del contracte
•

Configuració interior de la cabina (Layout de cabina o LOPA) en la qual es reflecteixi
l’estat de l’aeronau a l’inici del servei.

•

Certificat de l’última pesada real de l’aeronau juntament amb

les

modificacions

teòriques a la mateixa que justifiquin el pes en buit actual de l’aeronau en la
configuració requerida en el plec de prescripcions tècniques.
•

El manual d’operacions per a les missions encomanades i el manual de vol de
l'aeronau.

•

Relació nominativa del personal de vol, tècnic i administratiu que s’adscriurà al servei,
especificant l’historial de cadascun d’ells.

•

Certificat signat pel director d’operacions respecte als pilots de suport acreditant
l’experiència requerida.

•

Còpia de les llicències de vol dels pilots.

•

Còpia de les llicències del personal de manteniment aeronàutic.

•

Certificat d’homologació i certificació del model de cinemòmetre aerotransportat ofert pel
Centre de Metrologia (CEM) del Ministeri d’Indústria.

•

Declaració que, en cas de ser adjudicatari, es compromet a mantenir la confidencialitat
de les dades respecte als serveis realitzats.

La documentació anteriorment exigida haurà d’estar actualitzada i en vigor durant tot el
període del contracte.

Títol 12. CONFIDENCIALITAT
L’adjudicatari assumeix l’obligació de mantenir secret professional sobre tota aquella
informació a la que pugui accedir durant l’execució d’aquest contracte en relació amb les
dades personals i les missions a desenvolupar. Igualment, assumeix l’obligació de no
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comunicar aquestes dades personals ni missions a terceres persones, llevat de les
excepcions consignades, així com de destruir-les, cancel·lar-les o retornar-les en el moment
de la finalització de la relació contractual. També d’aplicar les mesures de seguretat

SERVEI CATALA DE TRANSIT

necessàries, d’acord al que estableix la legislació en matèria de protecció de dades.

L’empresa adjudicatària té prohibit fer còpia o revelació a terceres persones de les
fotografies i gravacions de vídeo fetes des de l’aeronau durant les missions que són objecte
d’aquest contracte atès el seu caràcter confidencial.

Aquestes obligacions afecten a les persones que l’empresa adjudicatària assigni a l’execució
del contracte, siguin treballadors propis o subcontractats.
Títol 13. INSPECCIÓ, CONTROL I INFORMES D’OPERACIONS
L’aeronau, el material, les instal·lacions i el personal que presti el servei i les seves
actuacions en l’execució del contracte podran ser objecte de revisió i inspecció per la unitat
responsable del contracte, per assegurar el compliment dels requisits exigits en aquest
concurs, podent donar lloc a l’aplicació de mesures correctores i/o sancions (veure Títol
15) a l’adjudicatari segons les previsions relatives als casos d’incompliment del contracte.

A fi de disposar de tota la informació de les operacions realitzades, el pilot de servei haurà
d’omplir diàriament els llibres i registres diaris sobre les missions, serveis i vols efectuats
que exigeixi el responsable de l’SCT.

Si durant el període de contracte l’SCT incorporés per a la gestió alguna aplicació
informàtica, els adjudicataris estaran obligats a utilitzar-la.
Títol 14. PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
La vigència d’aquest contracte es calcula que s’iniciarà a partir de l’1 de gener de 2021, o
del moment en que sigui possible fer efectiva la prestació completa del servei objecte
d’aquest plec, mitjançant la formalització de l’acta de recepció de les condicions del servei, i
finalitzarà el 31 de desembre de 2021. El contracte es podrà prorrogar fins a quatre (4) anys
més d’acord amb el que disposa l’article 29 de la LSCP.

Títol 15. PENALITATS
L’incompliment per part de l’adjudicatari de qualsevol dels requeriments tècnics de
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participació expressats en aquest plec, serà motiu per a la tramitació immediata de
l’expedient de rescissió del contracte i paralitzarà per complet l’execució d’aquest.

Qualsevol deficiència o mancança de les que a continuació es relacionen, tindrà la

SERVEI CATALA DE TRANSIT

consideració de falta greu en la prestació del servei. Les penalitzacions seran quantificades
econòmicament segons les equacions expressades a continuació i seran deduïdes de la
relació valorada mensual corresponent.
15.1. Penalitat per demora o incompliment en el termini d’execució o disponibilitat
d’un requeriment exigit en el plec tècnic o descrit a la memòria:
S’aplicarà quan a la data exigida o descrita, no s’han instal·lat la totalitat dels elements
proposats en una millora: En el cas esmentat s’establirà la següent penalització econòmica:
P1 = 2.000 x d (Euros)
On:
- P1 = Import de la penalització.
- d = Nombre de dies (o fracció de dia) de retard segons temps o data
expressada en plec o descripció.

15.2. Penalitat per manca temporal de disponibilitat d’helicòpter o inoperativitat o
avaria del sistema de captació i gravació d’imatges en servei planificat:
S’aplicarà quan davant d’una baixa per manteniment o avaria de l’helicòpter principal o de
l’aeronau de substitució, o bé del sistema de captació i gravació d’imatges, no es disposi
d’aquests elements per part del licitador en el temps màxim expressat al plec o en la seva
oferta. En el cas esmentat s’establirà la següent penalització econòmica:
P2 = 2.000 x s (Euros)
On:
- P2 = Import de la penalització.
- s = Nombre de serveis planificats durant el mes vigent, afectats que no
s’han pogut executar per manca d’helicòpter o que s’han executat de
forma deficient per causes imputables a l’empresa adjudicatària.

15.3. Penalitat per manca de disponibilitat de pilot de suport i/o d’operador de càmera
per un vol planificat:
S’aplicarà quan en un servei planificat no es pugui realitzar per manca o absència del pilot
de suport i/o d’operador de càmera de l’empresa adjudicatària del servei.
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esmentat s’establirà la següent penalització econòmica:

SERVEI CATALA DE TRANSIT

P3 = 3.000 x s (Euros)
On:
- P3= Import de la penalització.
- s = Nombre de serveis planificats durant el mes vigent, afectats que no
s’han pogut executar per manca de pilot de suport o operador de
càmera per causes imputables a l’empresa adjudicatària.

15.4. Penalitat per manca temporal de disponibilitat o inoperativitat o avaria del
sistema de càlcul de velocitats (cinemòmetre aerotransportat) en servei
planificat:
S’aplicarà quan davant d’una baixa per manteniment o avaria del sistema de càlcul de
velocitats, no es disposi d’aquests elements per part del licitador en el temps màxim
expressat al plec. En el cas esmentat s’establirà la següent penalització econòmica:
P4 = 1.000 x s (Euros)
On:
- P4= Import de la penalització.
- s = Nombre de serveis planificats durant el mes vigent, afectats que no
s’han pogut executar amb cinemòmetre aerotransportat o que s’han
executat de forma deficient per causes imputables a l’empresa
adjudicatària.

15.5. Penalitat per manca temporal de disponibilitat o inoperativitat o avaria del
sistema complementari de transmissió d’imatges en servei planificat:
S’aplicarà quan davant d’una baixa per manteniment o avaria del sistema complementari de
transmissió d’imatges 3G/4G/5G, no es disposi d’aquests elements per part del licitador en
el temps màxim expressat al plec. En el cas esmentat s’establirà la següent penalització
econòmica:
P5 = 500 x s (Euros)
On:
- P5= Import de la penalització.
- s = Nombre de serveis planificats durant el mes vigent, afectats que no
s’han pogut executar amb el sistema complementari de transmissió
d’imatges o que s’han executat de forma deficient per causes
imputables a l’empresa adjudicatària.
La facturació mensual del contracte es disminuirà en la quantitat corresponent al sumatori
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dels diferents imports de totes les penalitzacions acumulades durant el mes vigent de
contracte:

SERVEI CATALA DE TRANSIT

P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 (Euros)
Si es constatés posteriorment a l’adjudicació del contracte, l’incompliment per part de
l’empresa adjudicatària de qualsevol dels requisits fonamentals expressats i definits en
aquest plec de prescripcions tècniques, es procedirà a la rescissió del contracte tal i com
estableixen els articles 199 i següents i els articles 301 i 302 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Títol 16. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El responsable d’aquest contracte serà el Responsable de Gestió de Trànsit amb les
funcions següents:
1. Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals.
2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
específica no correspongués a altres persones.
3. Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de
la prestació pactada.
4. Informar del nivell de satisfacció de I ‘execució del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest
emetrà un informe d'avaluació final de la contractació que farà referència als diferents
aspectes de I ‘execució del contracte.

Jean Ch. Peña
Responsable de Gestió del Trànsit
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