Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de la Policia

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR EL
SERVEI DE NOLIEJAMENT DE DOS HELICÒPTERS PER A LA POLICIA DE
LA GENERALITAT – MOSSOS D´ESQUADRA, PER A L’ANY 2021.

1.Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és el servei del noliejament de dos helicòpters per a la Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per a l’any 2021.
2.Justificació de la necessitat.
La Direcció General de la Policia necessita licitar el servei de noliejament de dos
helicòpters destinats a donar suport a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
en règim de dedicació exclusiva, durant els anys 2021-2023, amb la disponibilitat i
hores de vol que s’indiquen a continuació:



Disponibilitat: des de la signatura del contracte fins a 31/12/2021 .
Hores de vol: 350 hores de vol per aeronau i any.

La llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PGME d´ara en endavant), recull que correspon a la Generalitat, mitjançant el Cos de
Mossos d’Esquadra la missió de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i
garantir la seguretat ciutadana. Alhora el Cos de Mossos d’Esquadra té el caràcter de
policia ordinària i integral i actua en tot el territori de Catalunya.
El decret 186/2007, de 28 d’agost, d’estructura del Departament d’Interior, recull a
l’article 134 que correspon a l’Àrea Central de Suport Operatiu les tasques de suport
en mitjans aeris, les quals es realitzen mitjançant la Unitat de Mitjans Aeris (en
endavant, UMAE).
L’origen de la Unitat de Mitjans es produeix el 1992 com a conseqüència de la
celebració del jocs olímpics de Barcelona. En aquell moment un sol efectiu de la PGME es va adscriure a la Direcció General d’Emergències sense disposar de cap
helicòpter.
No va ser fins el 2002 que el Departament d’Interior va ampliar la flota de mitjans
aeris i es van diferenciar a nivell funcional en tres representants operatius del
Departament, Direcció General de Prevenció extinció i Salvament (DGPEIS), el
Servei Català de Trànsit ( SCT) i la Direcció general de la Policia ( DGP). La PG-ME
no és operadora aèria d’helicòpters i no disposa de cap pilot comandament policial.
Els mossos que estan adscrits a la UMAE són operadors de càmera i grua.
El 2006 se li assigna a la PG-ME un helicòpter, AS355 amb un total de 720 hores
anuals. El 2008 se li assigna un nou helicòpter, l’AS355NP. Els pilots d’helicòpter són
membres de la companyia operadora Eliance, adjudicatària del servei.
Actualment hi ha factors que fan que la dimensió de la unitat no sigui suficient per a
donar una bona cobertura de servei. Un dels principal factors seria l’actual amenaça
terrorista, ja viscuda en el nostre país l’agost del 2017 quan es van necessitar un
elevat nombre d’helicòpters per a fer front als atemptats . Així mateix un altre factor

1

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de la Policia

no menys important, seria poder fer front als serveis policials que en els darrers anys
han augmentat.
Cal tenir present que la UMAE és una unitat cabdal per efectuar un desplaçament de
manera ràpida de qualsevol unitat o servei del cos per tot el territori català, així com
per deixar a serveis especials en llocs de difícil accés. Així com garantir la vigilància i
recerca aèria de qualsevol missió policial i transmissió o gravació d’imatges.
D’acord amb aquestes competències, amb les aeronaus noliejades que es volen
contractar per als propers anys, la PG-ME podrà desenvolupar tasques com ara:
- Vigilància i prevenció aèria.
- Observació, enregistrament i transmissió d’imatges en temps real a les sales de
comandament.
- Transport de membres de la PG-ME per a efectuar un servei policial.
- Altres finalitats que siguin d’interès per a la PG-ME i que puguin assumir les
aeronaus noliejades d’acord amb les capacitats tècniques i legals vigents.
Els serveis que realitza la unitat de mitjans aeris els podem englobar en els següents
tipus:
Suport en dispositius de protecció de personalitats
Suport en dispositius de seguretat ciutadana
Suport en dispositius d’investigació
Suport a les unitats d’ordre públic en manifestacions i concentracions
Gravació d’imatges per unitats d’Investigació
Participació en recerca de persones i recuperació de cossos
Heli transport d’unitats especialitzades
Formació i reciclatge de les unitats especialitzades
Respecte a la licitació anterior (Exp.IT-2019-20126) s’ha modificat el plec actual de
l’helicòpter que té assignada la Direcció General de la Policia per a poder tenir una
aeronau nova de característiques similars a l’Eurocopter EC-135, amb instal·lació de
grua de rescat, càmera de filmació, geolocalització de telefonia mòbil i NVIS.
La Direcció de Serveis a l’any 2016 i durant la preparació dels nous contractes de
mitjans aeris va encarregar a la COIAE1 un estudi sobre el model d’helicòpters que
necessitava cada Direcció General.
Aquest estudi va confirmar que la DGP necessitava un altre tipus de màquina tal i
com es demanava, i amb grua.
La PG-ME disposa d’un helicòpter lleuger petit, marca Airbus, model AS-355-NP.
Aquest tipus d’helicòpter presenta les següents limitacions operatives que originen que
no es puguin realitzar alguns serveis policials i altres no es realitzin de manera eficaç:

1 Col·legi Oficial d’Ingeniers Aeronàutics Espanyols.
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a) Capacitat de càrrega
L’helicòpter policial actual té una capacitat de transport de càrrega limitada la
qual cosa produeix que no es pugui realitzar algun transport de càrrega de
material pesant d’unitats com l’Aquàtica, GEI, TEDAX, o cadàvers, substàncies
estupefaents, etc, donada per la configuració i equipació que disposa l’helicòpter
policial.
b) Potència de l’aparell actual
Amb l’helicòpter policial actual s’ha tingut algun problema de capacitat de
potència alhora d’efectuar recerques en zones de muntanya i en un servei de
recerca de persones perdudes a la zona de coma de vaca, Ripollès, l’helicòpter
policial va haver de passar la nit a la vall pirinenca ja que van canviar les
condicions meteorològiques i la màquina no va tenir prou potència per sortir.
Aquest fet tècnic condiciona els servei policial de recerques de persones
perdudes o serveis a la muntanya.

c) Capacitat de transport de persones
L’actual helicòpter pot transportar un màxim de 6 persones, inclòs el pilot, però
donada l’equipació policial (càmera, transmissor, aeronavegador...) la capacitat
es redueix a un màxim de 5 places tot i que la realitat és que depenen del tipus
de servei a realitzar, la quantitat de combustible i la meteorologia, la capacitat és
de 4 persones inclòs el pilot.
Aquest fet produeix que moltes missions policials com són l’heli transport
d’unitats especialitzades com Aquàtica, GEI i UCAN siguin impossible de
realitzar en aquest aparell.
d) El disseny de l’helicòpter no permet disposar de grua
L’helicòpter de què disposa actualment la DGP i la seva configuració actual fa
que actualment no es pugui disposar d’una grua. Això suposa que actualment la
PG-ME no pot donar cobertura d’aproximació ràpida i a llocs de difícil accés amb
unitats especials com els GEI, BRIMO, UIM o UCAN.
Aquest és un fet prou important ja que els GEI en algun servei es veuen limitats
la seva operativa a l’hora de dissenyar els seus dispositius per no poder disposar
de corda de descens tipus “maroma” per poder realitzar descensos en Fast
Rope, o la UIM no pot accedir a llocs de difícil accés en cas de persones mortes.
La PG-ME disposa d’1 sol helicòpter que produeix també tot un seguit de
limitacions, ja que el cos com a policia integral i ordinària de Catalunya té un
volum de serveis que fa que sigui inviable donar cobertura a tots els
requeriments.
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Aquest fet produeix la denegació de serveis simultanis, la dependència d’altres
Direccions Generals, la realització de serveis de manera ineficaç i per últim que
no es realitzin els entrenaments de les unitats especials de la PG-ME.
e)

Denegació de serveis simultanis o revisions mecàniques de
l’aeronau

La denegació d’un servei pel fet de només disposar d’un sol helicòpter es pot
produir per varis motius com poden ser coincidència de serveis, manca d’hores,
revisió de l’helicòpter...
Tanmateix hem de tenir present que els darrers atemptats a Catalunya i la resta
d’Europa s’han presentat accions simultànies en diferents llocs. Les forces i
cossos de seguretat s’han hagut de desplegar en diversos escenaris
simultàniament on els mitjans aeris han sigut cabdals ja sigui transmeten
imatges, donen cobertura aeris, recerca de persones sospitosos o realitzen heli
transport de material o persones.
Així mateix, en aquest expedient, com a novetat, respecte les darreres licitacions es
contempla en el plec de prescripcions tècniques que l’empresa adjudicatària posi a
disposició de la Direcció General de la Policia, un hangar amb un mínim de 500m 2
amb un mòdul de serveis on s’hi ubicaran les oficines, zona de descans, vestidors,
zona d’armers i zona de magatzems
Necessitats logístiques
Amb la intenció de poder instal·lar els nous operatius del segon helicòpter i de la
nova unitat de drons, cal poder disposar, en un hangar d’unes instal·lacions per
acollir els dos helicòpters i els nous agents. Aquest hangar i dependències haurien de
ser:





Hangar amb un mínim de 500 m2 amb uns mòduls de serveis on s’hi ubicaran
les oficines, zona de descans, vestidors, zona d’armers i zona de magatzems.
Aquests mòduls hauran de disposar de subministrament d’aigua freda i calenta,
electricitat, veu i dades, detecció i extinció d’incendis i sistema de climatització
estiu-hivern.
El programa funcional d’aquest nou espai hauria de tenir un despatx per a
comandaments, un espai de treball multifuncional, de descans per als pilots, de
vestidors, magatzems, menjador i cuina.

Per portar a terme les funcions descrites en els paràgrafs anteriors, la PG-ME
necessita poder disposar del suport de mitjans aeris amb unes característiques
funcionals i equipaments adequats a les necessitats operatives. Amb la contractació
d’aquest servei, es vol garantir doncs, el desenvolupament de les tasques descrites en
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el paràgraf anterior ja que la Direcció general de la Policia no disposa ni dels suficients
recursos humans especialitzats, ni dels equipaments necessaris.
És per l’exposat anteriorment que amb aquesta licitació s’ha modificat el plec actual de
l’helicòpter que té assignada la Direcció General de la Policia per a poder tenir una
aeronau nova de característiques similars a l’Eurocopter EC-135, amb instal·lació de
grua de rescat, càmera de filmació, geolocalització de telefonia mòbil i NVIS. Així
mateix, el noliejament de l’actual aeronau que disposa la DGP permetrà tenir total
autonomia operativa i poder exercir com a policia integral i ordinària al nostre país.
3. Procediment de licitació.
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació, es considera adient tramitar la
licitació mitjançant el procediment obert de regulació harmonitzada.
4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i
financera.
No existeix cap circumstància que faci recomanable fixar uns criteris de solvència
superiors als mínims fixats a la llei de la forma com estan concretats als plecs de
clàusules administratives del Departament d’Interior.

5. Criteris de valoració.
La licitació planteja uns criteris de valoració exclusivament automàtics, per donar la
màxima objectivitat a la valoració. Es valora l’oferta econòmica amb 70 punts i amb 30
punts es valoren millores en l’estructura i operativitat dels helicòpters i de l’hangaratge.
6. Condicions especials d’execució.
Per la naturalesa del contracte es considera adient incorporar com a condició especial
d’execució el compliment de la normativa sobre seguretat i salut laboral en totes les
fases del contracte. Així mateix, també és obligació contractual essencial el
manteniment de les condicions de confidencialitat.
7. Pressupost de licitació i valor estimat de contracte.
7.1 Determinació del pressupost.
Durant l’any 2019 es va tramitar un expedient per al noliejament d’un helicòpter
polivalent biturbina instrumentat VFR nocturn, amb càmera de gir estabilitzada i focus
d’alta intensitat de llum, adscrit a la Direcció General de la Policia (Exp. IT-201920126-lot 6). L’import de licitació d’aquest noliejament va ser d’un cost mensual de
106.750,00€ (IVA exempt). L’execució d’aquest contracte va ser de 8 mesos.
Per al lot 6 de l’expedient IT-2019-20126 es van presentar dues empreses i els imports
mensuals oferts van ser els següents:
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Concepte
Nolietjament d’un helicòpter

Cost mensual empresa 1 Cost mensual empresa 2
106.750,00€
104.615,00€

Durant l’any 2020 s’ha formalitzat la pròrroga d’aquest servei per un import de
1.280.000,00€ (IVA exempt) representant un cost de preu/dia/aeronau de 3.506,85€
(IVA exempt).
Per a l’any 2021 es tramita la contractació del servei per al noliejament de dos
helicòpters per a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Un d’aquests
helicòpters coincideix amb les característiques tècniques del servei que es va
contractar al lot 6 de l’exp. IT-2019-20126. Per poder fixar l’import de licitació per a
l’any 2021 s’ha sol·licitat pressupost a les empreses del sector següents: Audax, Sky
Helicopters, Helitrans Pyrinees, Babcock i Habock.
A partir d’aquests pressupostos, l’import de licitació anual, per a cada aeronau, el qual
s’ha arrodonit per evitar els decimals, és el següent
Noliejament
aeronaus

Primera aeronau
Segona aeronau

Preu
dia/aeronau
(IVA exempt)
4.383,56€
3.287,67€

Preu
mensual
(IVA
exempt)
133.333,33€
100.000,00€

Import licitació
anual
(IVA exempt)
1.599.999,96€
1.200.000,00€

Import licitació
anual
(IVA exempt)
1.600.000,00€
1.200.000,00€

Tal com s’estableix en el plec de prescripcions tècniques l’empresa adjudicatària té
l’obligació de subministrar el combustible a l’aeronau noliejada per tant, a l’import de
licitació ja hi ha inclòs aquest cost.
En aquest expedient, com a novetat respecte les darreres licitacions, es contempla en
el plec de prescripcions tècniques que l’empresa adjudicatària posi a disposició de la
direcció general de la policia, un hangar amb un mínim de 500m2 amb un mòdul de
serveis on s’hi ubicaran les oficines, zona de descans, vestidors, zona d’armers i zona
de magatzems.
Per a establir l’import de licitació de l’hangar s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa
AENA.
L’import de licitació de l’hangar, el qual s’ha arrodonit per evitar els decimals, és el
següent:
Concepte
Hangar

Import
mensual
2.083,33€

Import
anual
24.999,96€

Import anual
(IVA exclòs)
25.000,00€

Import anual
(IVA inclòs)
30.250,00€

El preu del servei inclou el cost de l’assegurança, el manteniment, l’amortització de les
aeronaus, les despeses de la tripulació, el combustible, altres despeses financeres,
d’equipaments..., per la qual cosa no s’indiquen els costos indirectes, ja que estan
inclosos en el preu base.
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Els imports per al servei de noliejament de dos helicòpters i l’hangar per a la PG-ME,
per a l’any 2021, són els següents:

Concepte

Primera aeronau
Segona aeronau
Hangar
TOTAL

Import licitació
2021
(IVA
exempt/exclòs)
1.600.000,00€
1.200.000,00€
25.000,00€
2.825.000,00€

Import licitació
2021
(IVA exempt/
inclòs)
1.600.000,00€
1.200.000,00€
30.250,00€
2.830.250,00€

7.3. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és el següent:
Pressupost sense IVA contracte inicial 2021
Modificació 20% hores de vol
Pròrroga 2022
Pròrroga 2023
Total valor estimat

2.825.000,00€
105.000,00€
2.825.000,00€
2.825.000,00€
8.580.000,00€

Es preveu una pròrroga de 2 anys i també es preveu una modificació del 20% a l’alça
del contracte sobre les hores de vol per si es produeix un augment de missions que
facin que les hores de vol contractades inicialment siguin insuficients.
Per a calcular el cost de la modificació es fixa un preu màxim per hora de vol
addicional que és el mateix que es va fixar en la licitació IT-2019-20126, tot i així la
modificació que s’hagi de tramitar se li aplicarà aquest preu unitari o el preu que
l’empresa adjudicatària ofereixi en la seva oferta.
Modificació hores de vol
Modificació 1º aeronau 20% hores de vol
(350x20%)=70 hores x 750,00€
Modificació 2º aeronau 20% hores de vol
(350x20%)=70 hores x 750,00€
Total modificació

Import
52.500,00€
52.500,00€
105.000,00€

8.Justificació de no fer lots.
La necessitat de una gestió unificada que faciliti la disponibilitat organitzativa fa
necessari la licitació conjunta de les dos aeronaus . Per tant, separar aquests dos
helicòpters en dos lots, pot fer molt complexa l’execució de la prestació
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9. Altres
S’estableix un règim específic de penalitzacions donat que els endarreriments, o la
deficient execució i mal funcionament del contracte, pot provocar greus perjudicis per a
l’interès públic atesa la importància dels mitjans aeris en l´operativitat de la PG-ME

Eusebi del Olmo Ferrús
Sub-director General d’Administració i Serveis
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