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1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

AEROPORTS PUBLICS DE CATALUNYA S.L.U. (en endavant “AEROPORTS DE CATALUNYA”), és
una empresa pública depenent de la Generalitat de Catalunya que té per objecte social, entre d’altres,
la creació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’infraestructures aeroportuàries de titularitat de la
societat o de la Generalitat de Catalunya i la direcció, la gestió i l’administració d’infraestructures
aeroportuàries mitjançant l’explotació de les seves instal•lacions, la seva conservació, la prestació de
tot tipus de serveis aeroportuaris i la realització de qualsevol activitat complementària a les anteriors.
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT) és establir les condicions
tècniques i econòmiques mitjançant les que es regirà l’expedient del “SERVEI DE VIGILÀNCIA I
SEGURETAT dels Aeroports de Lleida-Alguaire i d’Andorra La Seu” Codi: 2019 APC CPUB SER 07.

2.

GENERALITATS

En els següents apartats es descriuen les normes que s’han de seguir per desenvolupar el servei
demanat a l’Aeroport de Lleida-Alguaire i Andorra La Seu.
L'adjudicatari haurà de complir les normes operatives dels aeroports inclosos al present plec, les quals
haurien de ser aprovades de forma prèvia a l'inici de l'activitat juntament amb la direcció d’ambdos
aeroports.
Els serveis a contractar es portaran a terme per l'adjudicatari conformement al previst en el present plec
de prescripcions tècniques i a la legislació en vigor, en particular:
 Llei 21/2003 del 7 de juliol de Seguretat Aèria i aeroportuària
 Reglament CEE 300/2008 pel qual s'estableixen les mesures comunes per a la seguretat en
l'Aviació Civil.
 REGLAMENT (CE) N. 272/2009 DE LA COMISIÓ DEL 02 DE ABRIL DE 2009 pel qual es
completen les normes básiques comunes sobre la Seguretat de l’aviació sivil establertes en
annexe del reglament (CE)300/2008.
 Reglament (CE) 2015/1998 de la comisió del 05 de Novembre de 2015 pel qual s’estableixen
mesures detalladles per a l’aplicació de les normes bàsiques comunes de Seguretat aéria.
 Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada
 Programa de seguretat. Aeroport de Lleida-Alguaire
 Procediments de seguretat de l'aeroport de Lleida-Alguaire
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 Programa de seguretat. Aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell
 Procediments de seguretat de l'aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell

L'empresa adjudicatària haurà de desenvolupar en tot moment les seves activitat de forma coordinada
amb els cossos de seguretat que operin a l’aeroport de Lleida-Alguaire, aeroport d’Andorra-La Seu i
amb la Direcció dels aeroports.

2.1. VISITA INICIAL A LES INSTAL·LACIONS
Es considera necessari que les empreses licitadores realitzin una visita a l’aeroport de Lleida Alguaire i una altra a l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell abans de la presentació d’ofertes.
Les empreses licitadores hauran d’enviar una sol·licitud escrita mitjançant a les adreces de
correu electrònic següent: Ana.Pignatelli@aeroportlleida.cat; naira.dalmases@aeroports.cat.
En la sol·licitud, els licitadors hauran d’indicar el nom complet de l’empresa licitadora, el NIF
de l’empresa licitadora, el telèfon de contacte, així com els noms, els cognoms, i els DNIs de
les persones que participarien a la visita.
Aeroports de Catalunya planificarà un dia i hora de visita que comunicarà als licitadors que
hagin realitzat la sol·licitud de visita i aquest dia i hora els hi serà notificat per correu electrònic.

2.2. ACLARIMENTS I INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES
En el decurs del desenvolupament normal de l’activitat del servei objecte d’aquest contracte,
l’Adjudicatari podrà sol•licitar tota mena d'aclariments i informacions complementàries, i fer
paleses les consideracions que cregui oportunes a AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA.
AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA procurarà atendre en la mesura que sigui possible
les esmentades comunicacions; ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà
en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en el desenvolupament de la
concessió, donat que és obligació de l’Adjudicatari desenvolupar-lo sense més aportacions
d’AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA que les que figuren en el Contracte i en aquest
Plec.

2.3. DEFINICIONS
Responsable del Expedient: és el responsable de les funcions de supervisió, inspecció i control
econòmic del servei objecte del present Plec. Establirà els criteris que haurà de seguir
l'Adjudicatari per al compliment del servei contractat, així com els terminis i dates d'execució dels
treballs.
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Empresa adjudicatària: és l'empresa licitadora que resulti adjudicatària del present Expedient.
Coordinador de l'Expedient: és el responsable designat per l'adjudicatari, que actuarà com a
interlocutor amb el Responsable de l'Expedient i que exercirà la funció de respondre de la
correcta prestació dels serveis, responsabilitzant-se del nivell de qualitat i els terminis
d'execució. El Coordinador haurà d'estar permanentment localitzat, i assistir a reunions de
seguiment periòdiques.
Durant la prestació del servei, totes les relacions amb el Aeroport Lleida-Alguaire referents al
contracte, s'establiran a través del Director d’operacions o persona en qui delegui. Les relacions
amb l’Aeroport d’Andorra-La Seu s’establiran amb el Responsable de l’Expedient que s’estableixi
al inici del contracte.

2.4. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
L'Empresa Adjudicatària es compromet a prendre totes les mesures necessàries durant el
període de vigència del servei per complir amb la naturalesa del contracte object e d'aquest
expedient.
L’oferta presentada haurà d’incloure les condicions que es defineixen en el present PPT. Si per
qualsevol motiu l’adjudicatari no contempla un dels requisits mínims en la seva oferta,
Aeroports de Catalunya té ple dret a reclamar-lo.
En el cas que l'Empresa Adjudicatària hagi de recórrer a tercers per al desenvolupament del
servei, la gestió, l'avís, la supervisió dels treballs i la responsabilitat sobre ells serà de
l'Empresa Adjudicatària.
Durant la fase final de la prestació del servei l'Empresa Adjudicatària es compromet a posar
els mitjans suficients (formació, documentació, etc.) per assegurar l'adequada continuïtat de
l'operació. S'acordarà un Pla de Transició amb els responsables de l’expedient.
L'Empresa Adjudicatària, lliurarà, en el termini d'un mes a partir de la signatura del contracte,
un inventari de tots els elements que componen les instal·lacions object e de l'expedient. El
Responsable del Expedient es reserva el dret de lliurar l'inventari del que disposa per facilitar
aquesta labor, sol·licitant en tal caso la revisió del mateix.

2.5. ABAST DEL SERVEI
2.5.1. AEROPORT LLEIDA ALGUAIRE
Els elements mínims que composen la prestació d’aquest servei són els especificats en els
apartats que segueixen i que corresponen als serveis de seguretat i vigilància per a l’Aeroport
de Lleida-Alguaire.

SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES AEROPORTS
LLEIDA-ALGUAIRE I ANDORRA-LA SEU PÀGINA 7 de 53

La descripció detallada de la forma en la qual es portaran a terme les diferents activitats i
procediments s'haurà de detallar en la documentació presentada pel licitador.
Els activitats que l’adjudicatari del concurs haurà de realitzar són:
Exercir la vigilància i protecció de béns i immobles situats a l'interior del recinte de l’aeroport
de Lleida-Alguaire, així com la protecció de les persones que es trobin en l'interior d'aquest
recinte.
Efectuar les tasques de vigilància i control a la porta d'embarcament de l'aeroport, realitzant
les següents funcions:
o

Verificació de targetes d'embarcament de passatgers de sortida, de manera que
només accedeixin a la zona d'embarcament passatgers amb una targeta
d'embarcament vàlida.

o

Control i vigilància dels passatgers de sortida que travessen l'arc de seguretat.

o

Inspecció manual de passatgers una vegada hagin travessat l'arc de seguretat
situat en la porta d'embarcament, en cas que s'activin els sistemes d'alarma de
l'arc de seguretat.

o

Inspecció de calçat dels passatgers de sortides, fent ús dels equips d'inspecció
de calçat facilitats per l'aeroport

Inspecció de l'equipatge de mà de passatgers de sortida en l'aeroport fent ús de l’escàner de
raigs x (i detector d’explosius líquids) subministrat pel aeroport, de manera que no s'introdueixin
materials prohibits en la zona d'embarcament de l'aeroport.
Efectuar les tasques de control d'accessos a les zones restringides de seguretat de l'aeroport
i expedició de les acreditacions que permetin l'accés a aquestes zones, fent ús dels equips
d'expedició d'acreditacions de l'aeroport, de manera que es tingui control del 100% del personal
que es troba en la zona restringida de seguretat de l'aeroport.
Aquest control inclourà la operació i la supervisió dels sistemes de control d'accessos i
circuit tancat de televisió de l'aeroport. AEROPORTS DE CATALUNYA s'encarregarà, si
així fos necessari, de la formació de les persones que vagin a realitzar aquestes funcions
a l'aeroport perquè aquestes persones puguin operar correctament els referits sistemes.
Efectuar les tasques de vigilància i control en el lloc de seguretat que permet l'accés a la zona
d'operacions de l'aeroport, de manera que només accedeixi a aquesta zona personal autoritzat
per a aquesta finalitat, realitzant les següents tasques:
o

Verificació d'acreditacions, de manera que únicament travessi el control el
personal autoritzat.

o

Control i vigilància del personal que travessi l'arc de seguretat.
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o

Inspecció manual del personal una vegada hagi travessat l'arc de seguretat, en
cas que s'activin els sistemes d'alarma de l'arc de seguretat.

o

Inspecció de l'equipatge de mà fent ús del escàner de raigs x subministrat pel
aeroport, de manera que no s'introdueixin materials prohibits en les zones
restringides de l'aeroport.

Efectuar les tasques de control i d’inspecció de subministraments que hagin d'accedir a alguna
zona restringida de seguretat de l'aeroport. Això inclourà el control i inspecció tant del personal
com de vehicles, subministraments i documentació.
Efectuar tasques de vigilància general del recinte aeroportuari, prestant els següents serveis:
o

Reconeixement d’instal·lacions i rondes de vigilància en les zones de l'aeroport
que decideixi la Direcció d'operacions de l'aeroport.

o

Comprovació de l'estat de serveis comuns tals com il·luminació o tancaments,
reflectint el seu estat en un part diari.

o

Evitar la comissió de fets delictius o infraccions en el recinte aeroportuari.

o

Inspecció del perímetre exterior de l’aeroport (estat de la tanca perimetral)

o

Posada a la disposició dels cossos i forces de seguretat de les persones
sospitoses d'haver comès algun fet delictiu. Pel desenvolupament d'aquestes
tasques de vigilància s'haurà de comptar amb un vehicle de vigilància les
característiques de la qual i especificacions tècniques s’han d'incloure en la
oferta

Inspecció d'equipatges, mitjançant aparell de raigs x i efectuar les tasques de vigilància i control
en el lloc de seguretat que permet l'accés a la zona d'operacions de l'aeroport (pas de
treballadors i tripulacions). Aquesta activitat haurà de realitzar-se sempre i quan l`aeroport
estigui obert operativament.
Col·laborar amb les FFCCSE (Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat) amb presència en
l'aeroport en les tasques de vigilància i seguretat de l'aeroport, a petició d'aquestes.

2.5.2. AEROPORT ANDORRA LA SEU
L’Aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell es va obrir com a infraestructura d’ús públic i comercial
el 8 de gener de 2015. La infraestructura opera actualment en règim d’ús comercial sota
demanda; és a dir, les companyies aèries han de sol·licitar a l’aeroport autorització per operar
vols comercials amb preavís. No obstant això, Aeroports de Catalunya es reserva el dret
d’establir un horari fix per acollir l’operació comercial, si ho estima oportú en un futur.
Els dies que la infraestructura opera com a infraestructura d’ús restringit, l’aeroport opera com
si es tractés d’un aeròdrom.
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A l’apartat 2.3 de l’AIP (Annex 1 del present document) s’indica el procés que han de seguir
les companyies per tal de sol·licitar l’ús públic de la infraestructura. Per tal d’acollir vols
comercials es requereix d’un horari d’ús públic però si en aquest horari no es disposa dels
serveis necessaris (seguretat, bombers, handling, AFIS...) no es pot prestar serve i comercial a
l’Aeroport. Al citat Annex 1 del present document s’indica igualment com sol·licitar els serveis
necessaris per tal que l’aeroport operi com a infraestructura comercial.
Actualment la infraestructura acull únicament vols Schengen però està previst que en breu
pugui acollir també vols no Schenguen. Per aquest motiu, les necessitats de seguretat i
vigilància en cas d’acollir vols no Schengen també són objecte del present plec.

Els serveis que ha de prestar l’adjudicatari són els que es llisten a continuació:
o

Vigilància de l’Aeroport des del centre de control ubicat a la primera planta de
l’edifici terminal-torre segons s’exposa al Programa de Seguretat de l’Aeroport.

o

Inspecció de la zona crítica interior de l’edifici del restaurant, incloses les
terrasses

o

Suport a la zona d’esterilització del costat aire i supervisió visual constant del
perímetre de la zona crítica temporal.

o

Inspecció d’equipatges a facturar (de mà i bodega) amb l’equipament disponible
i a mà en cas en que s’activin els sistemes d’alarma de seguretat, i control i
vigilància de passatgers que travessen l’arc de seguretat. El filtre de passatgers
és coincident amb el filtre de tripulacions i de treballadors de l’Aeroport. Ús de
LED i ETD, subministrat per l’Aeroport.

o

Inspecció de personal i vehicles que accedeixin a la zona crítica temporal.

o

Realització de rondes amb vehicle pel perímetre de l’aeroport amb la freqüència
establerta en els procediments de l’Aeroport i segons s’acordi amb la Direcció
de l’Aeroport.

o

Verificació de targetes d’embarcament de passatgers de sortida, de manera que
sols accedeixin a la zona d’embarcament els passatgers amb targeta
d’embarcament vàlida.

o

Inspecció de calçat de passatgers de sortida.

o

Verificació d'acreditacions, de manera que únicament travessi el control el
personal autoritzat.

o

Suport en la realització d’assajos rutinaris dels equips de l’aeroport.

o

Col·laborar amb les FFCCSE (Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat) amb
presència en l'aeroport en les tasques de vigilància i seguretat de l'aeroport, a
petició d'aquestes.
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o

Efectuar les tasques de control i d’inspecció de subministraments que hagin
d'accedir a alguna zona restringida de seguretat de l'aeroport. Això inclourà el
control i inspecció tant del personal com de vehicles, subministraments i
documentació.

o

Posada a la disposició dels cossos i forces de seguretat de les persones
sospitoses d'haver comès algun fet delictiu. Pel desenvolupament d'aquestes
tasques de vigilància s'haurà de comptar amb un vehicle de vigilància les
característiques de la qual i especificacions tècniques s’han d'incloure en la
oferta

Les tasques a realitzar es descriuen en detall en els procediments aprovats de
l’Aeroport, els quals podran ésser consultats per part de l’adjudicatari. Així mateix, es
podrà sol·licitar suport en altres tasques de seguretat en cas en què la Direcció de
l’Aeroport ho requereixi. Les modificacions dels procediments de l’Aeroport es
comunicaran a l’adjudicatari amb un mínim d’una setmana abans de la seva
implantació. Els terminis es podran modificar en cas de necessitat.
El gestor també podrà sol·licitar suport de l’adjudicatari en tasques auxiliars com
col·locació de safates en la zona de filtres.
No es requerirà que el personal de l’adjudicatari realitzi acreditacions o autoritzacions
per al personal que hagi d’accedir a l’Aeroport. Així mateix, s’ha d’indicar, que la
màquina de RX és la mateixa per a l’equipatge de mà i de bodega i que els passatgers
encara que facturin, no passen el filtre fins que arriba l’avió a l’aeroport. Els detalls
sobre els protocols a seguir es troben detallats en cadascun dels documents de
procediments aprobats de l’Aeroport.
Independenment dels serveis a prestar en cas de ser requerits per a vols comercials,
el responsable de seguretat haurà de participar en els comitès de l’aeroport, sense cost
addicional, en cas de ser requerit per als mateixos.
En cas de vol d’aerotaxi, és possible que en algún cas molt puntual, Guàrdia Civil
requereixi de suport de seguretat privada. En aquest cas, es requeririen dues persones
per realitzar tasques de suport, un cop aprovat per l’AESA. Mentre no es realitzi aquesta
aprovació es requerirà del mateix nombre d’agents de seguretat privada que en un vol
comercial.

2.6. CERTIFICATS
El licitador haurà de presentar els certificats que l’acreditin com a empresa de servei de
seguretat.
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A més es presentarà el certificat de classificació empresarial, segons s’especifica en el
Reglament General de la Llei de contractes de la administració pública.
Per a qualsevol aclariment en matèria de classificació empresarial, adreceu-vos a:
Comissió de Classificació Empresarial
Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Departament d’Economia i Coneixement
Telèfon: 012
Telefax: 93 552 82 84
E-mail: classificacio_empresarial.eif@gencat.cat
El licitador haurà d'aportar documentació que acrediti que ha realitzat tasques de Seguretat en
instal·lacions Aeroportuàries durant al menys 1 any.

2.7. ACORD DE CONFIDENCIALITAT
L’adjudicatari ha d’assumir explícitament el seu compromís de guardar total confidencialitat, en
tota la informació de qualsevol tipus, que es derivi de la realització del treballs resultants de la
contractació dels serveis especificats en aquest concurs.
L’ Empresa Adjudicatària està obligada al compliment de la llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de
desenvolupament, en el context de la prestació objecte d'aquesta contractació i de conformitat
amb el que es disposa en aquesta Llei i en aquest plec.
En el cas que l’execució d’aquest contracte portés amb si el tractament de fitxers que
continguin Dades de Caràcter Personal per a l’adequada prestació del servei objecte del
mateix, l’Empresa Adjudicatària tindrà la consideració d’encarregat del tractament dels fitxers
responsabilitat d’Aeroports de Catalunya, obligant-se, d’acord a l’article 12 de la LOPD, a:
Utilitzar aquestes dades de caràcter personal única i exclusivament per a l'execució del
contracte, i dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal subministrats per Aena
conforme a les instruccions especificades en el mateix.
No cedir ni comunicar a tercers ni tan sols per a la seva conservació les dades personals als
quals tingui accés per prestar el servei.
No obstant això, la subcontractació per part de l'empresa adjudicatària dels tractaments
encarregats pel responsable del fitxer haurà de realitzar-se prèvia autorització expressa i per
escrit d'Aeroports de Catalunya.
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En tot cas, l'empresa adjudicatària haurà de signar amb l'empresa subcontractista un contracte
en els termes previstos en l'art. 12 *LOPD, on s'indiqui que l'empresa subcontractista se
sotmetrà a les instruccions d'Aeroports de Catalunya. L'empresa adjudicatària haurà de
remetre una còpia signada del citat contracte al Responsable de l'Expedient.
Destruir o retornar tots aquells suports i documents que continguin dades de caràcter personal
tractats en virtut del present contracte, segons decideixi el Responsable de l'Expedient, una
vegada finalitzat el contracte. En el cas de destrucció, l'empresa adjudicatària lliurarà a
Aeroports de Catalunya un certificat que així ho acrediti.
No obstant això, mitjançant petició escrita de l'encarregat del tractament al Responsable
de l'Expedient, Aeroports de Catalunya podrà autoritzar a l'empresa adjudicatària per
conservar, degudament bloquejats, les dades en tant poguessin derivar-se responsabilitats
de la seva relació amb Aeroports de Catalunya.
Mantenir i complir durant el tractament i amb posterioritat a la finalització del mateix, el deure
del secret professional respecte a les Dades de Caràcter Personal objecte de tractament
conforme al que es disposa en l'article 10 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Així
mateix, l'Empresa Adjudicatària prendrà les mesures oportunes perquè el seu perso nal
compleixi amb aquest deure.
En el cas que el tractament de dades es realitzi en els locals de l'encarregat del tractament,
l’Empresa Adjudicatària adoptarà les mesures de seguretat necessàries i concordes al nivell
fixat per al tipus de dades objecte de tractament, d'acord al que es disposa en l'art. 9 de la
LOPD i en el Títol VIII del Reial decret 1720/2007. de 21 de desembre, pel qual s'aprova el
reglament de desenvolupament de la citada Llei.
A l'efecte d’assegurar el compliment d'aquesta obligació, l'empresa adjudicatària haurà de
presentar a Aeroports de Catalunya copia del seu document de seguretat corporatiu, on
figurarà esment exprés dels tractaments realitzats per l'empresa adjudicatària d’acord a
l'art. 82.2 del Reial decret 1720/2007, així com de l'última auditoria LOPD de seguretat
realitzada.
En el cas que el tractament de dades es desenvolupi en els locals d'Aeroports de Catalunya,
s'hauran de complir les mesures de seguretat concordes al nivell fixat per al tipus de dades
objecte del tractament.
L'empresa adjudicatària haurà d'informar expressament al personal assignat al servei de
l'obligació de complir les directrius de seguretat marcades per Aeroports de Catalunya en
tot moment.
L'empresa adjudicatària es compromet a substituir, a petició del Responsable de
l'Expedient, a aquells treballadors que incompleixin aquesta normativa de manera
reiterada o greu.
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Aeroports de Catalunya es reserva la possibilitat d'exigir la signatura de compromís de
confidencialitat a treballadors de l'empresa adjudicatària i la identificació necessària.
L'obstrucció o negativa per part del treballador extern de qualsevol de les dues directrius
assenyalades constituirà un incompliment greu de la normativa de seguretat interna que
motivarà la substitució del treballador infractor.
L'accés, a través de xarxes de telecomunicacions, a les dades situades en servidors
d'Aeroports de Catalunya, es realitzarà en tot cas respectant els protocols de seguretat del
responsable del fitxer i es prohibeix a l'encarregat de tractament incorporar les dades a
sistemes o suports diferents dels del responsable.
En el cas en què l'empresa adjudicatària recapti dades personals com a conseqüència del
compliment de l'objecte del contracte, ho farà sempre en nom d'Aeroports de Catalun ya,
informant als propis afectats d'acord al que disposa l'article 5 de la LOPD i sol·licitant el seu
consentiment en els casos i condicions que estableix l'article 6 de l'esmentada Llei Orgànica.
Si l'empresa adjudicatària rebés una sol·licitud d'exercici de drets d'accés, rectificació,
cancel·lació o oposició, haurà de donar-li trasllat de la mateixa a l'Oficina Central de Protecció
de Dades d'Aeroports de Catalunya amb caràcter urgent, intentant per tots els mitjans que sigui
rebuda en un termini màxim de dos dies hàbils des de la data d'entrada de la sol·licitud i
adoptant les mesures de seguretat corresponents.
Aeroports de Catalunya, com a Responsable del Fitxer, podrà, durant la vigència de la prestació
dels serveis contractats, requerir a l'empresa adjudicatària les proves necessàries per verificar
el compliment d'aquesta clàusula, d'acord amb l'establert en l'article 20.2 del Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, per el qual s'aprova el reglament de desenvolupament de
l'esmentada Llei Orgànica.
L'incompliment de les previsions contingudes en aquesta clàusula tindrà com a conseqüència
que l'empresa adjudicatària sigui considerada responsable del tractament responent
personalment de les infraccions de la normativa de protecció de dades en què hagu és pogut
incórrer, sense perjudici de les responsabilitats en què incorri respecte a Aeroports de
Catalunya.
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3.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
3.1. ABAST DELS TREBALLS
3.1.1. Aeroport Lleida-Alguaire
A continuació es detallen les posicions del servei de seguretat i vigilància a cobrir a l’Aeroport
de Lleida-Alguaire.
Les posicions a cobrir variaran al llarg de l'any natural, depenent de l'operativa particular
present en l'aeroport a cada moment. És per això que es diferenciarà entre posicions a cobrir
en la temporada d'hivern (17 setmanes/any) i la temporada d'estiu (35 setmanes/any).
Posicions a cobrir:
Hivern
o

Tasques de seguretat i vigilància en el punt d'accés a costat aire d'empleats i
tripulacions (equip de raigs X i arcs de seguretat) : 1 vigilant sense arma

o

Responsable de sala de control de càmeres (CCTV) i de claus: 1 vigilant sense
arma

o

Control d’equipatges de bodega mitjançant equips de raigs X: 4 vigilants sense
arma

o

Control de seguretat per a passatgers en sortides (equip de raigs X, arcs de
seguretat i detectors líquids explosius): 6 vigilants sense arma

o

Tasques de seguretat en portes d'embarcament i suport al control de targetes
d'embarcament: 1 vigilant sense arma

o

Tasques de vigilància i seguretat a la sala d'arribades de l'aeroport: 2 vigilant
sense arma

o

Tasques de vigilancia en el punt d’acces de la zona d’accés d’hangars: 1
vigilant sense arma

o

Tasques de suport (en terminal i pàrquing) i logística de safates: 2 auxiliars

o

Tasques de seguretat i vigilància en el punt d'accés a costat aire d'empleats i

Estiu

tripulacions (equip de raigs X i arcs de seguretat): 1 vigilant sense arma
o

Responsable de sala de control de càmeres (CCTV) i de claus: 1 vigilant sense
arma

o

Control d’equipatges de bodega mitjançant equips de raigs X: 2 vigilants sense
arma
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o

Control de seguretat per a passatgers en sortides (equip de raigs X, arcs de
seguretat i detectors líquids explosius): 4 vigilants sense arma

o

Tasques de vigilància i seguretat a la sala d'arribades de l'aeroport: 2 vigilant
sense arma

o

Tasques de vigilancia en el punt d’acces de la zona demarcada d’hangars: 1
vigilant sense arma

o

Tasques de suport (control targetes d’embarcament) i logística de safates: 1
auxiliar

A continuació, s'adjunten les taules-resum amb la planificació horària ANUAL prevista per a
les temporades d'hivern i estiu, desglossades per la tipologia de lloc a cobrir. Aquestes taules,
juntament amb la resta d'informació inclosa en el present document, hauran de servir al licitador
com a base de càlcul a partir de la qual realitzar la valoració econòmica del present plec.

HIVERN
NOVEMBRE
PERFIL
NOMBRE
Punt d'accés a costat aire empleats i
tripulació
Sala de control (CCTV)
Control equipatges bodega
Control seguretat passatgers
Portes d'Embarcament (control targetes)
Sala d'arribades
Punt accés zona demarcada hangars
Suport parquing i safates

vigilant sense arma

1

vigilant sense arma
vigilant sense arma
vigilant sense arma
vigilant sense arma
vigilant sense arma
Vigilant sense arma
auxiliar

1
1
4
1
2
1
1

HIVERN
DECEMBRE, GENER, FEBRER, MARÇ
PERFIL
NOMBRE
Punt d'accés a costat aire empleats i
tripulació
Sala de control (CCTV)
Control equipatges bodega
Control seguretat passatgers
Portes d'Embarcament (control targetes)
Sala d'arribades
Punt accés zona demarcada hangars
Suport parquing i safates

vigilant sense arma

1

vigilant sense arma
vigilant sense arma
vigilant sense arma
vigilant sense arma
vigilant sense arma
Vigilant sense arma
auxiliar

1
4
6
1
2
1
2
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TOTAL HORES HIVERN
VIGILANT SENSE
11.245
ARMA
AUXILIAR
515
ESTIU
ABRIL, MAIG, JUNY, JULIOL, AGOST,
SEPTEMBRE I OCTUBRE
PERFIL
NOMBRE
Punt d'accés a costat aire empleats i
tripulació
Sala de control (CCTV)
Control equipatges bodega
Control seguretat passatgers
Sala d'arribades
Punt accés zona demarcada hangars
Suport parquing i safates

vigilant sense arma

1

vigilant sense arma
vigilant sense arma
vigilant sense arma
vigilant sense arma
Vigilant sense arma
auxiliar

1
1
4
1
1
1

TOTAL HORES ESTIU
VIGILANT SENSE
10.575
ARMA
AUXILIAR
250

Els diferents perfils hauran de desenvolupar els seus treballs distribuïts setmanalment com
s'indica a continuació:
Punt d'accés a costat aire d'empleats i tripulacions: horari operatiu l’aeroport acordat amb
l’aeroport (mitja anual de 10,5 hores diàries)
Sala de control (CCTV): H24
Control d’equipatges (avió): horari de vols (divendres i diumenges)
Control seguretat passatgers (divendres i diumenges)
Portes d’embarcament, control targetes embarcament (divendres i diumenges)
Sala d’arribades (divendres i diumenges)
Punt d’accés zona demarcada d’hangars: horari operatiu de l’aeroport (mitja anual de unes 13
hores diaries)
Suport i logística (divendres i diumenges)
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En cada torn s’ha d’establir un responsable de servei. Aquest responsable haurá d’estar
habilitat per fer qualsevol de les tasques definides.
Es requerirà vehícle per a fer la inspecció de tanca perimetral diaria.

S’ha de tenir en compte la obligatorietat de subrogar el personal que actualment presta
el servei (veure annex nº2 al final del present PPT).

El suport de safates (un auxiliar) o bé el vigilant que fa el control de les targes d’embarcament
a temporada d’hivern haurà de tenir un nivel d’anglès igual o superior a B1, a més, al control
de seguretat de passatgers, obligatoriament, per torn, un dels vigilants haurà de tenir
coneixements d’angles nivell B2 acreditable mitjançant titulació. Donada que existeix la
obligatorietat de subrogació del personal que actualmente presta el servei, l’empresa
haurà de garantir que:
En cas de ser necessàries noves incorporacions en plantilla el nou personal haurà de tenir el
nivel indicat d’anglès. Aquest compromís haurà d’adjuntar-se per escrit a l’oferta técnica.
En el cas dels integrants de la plantilla actual que siguin subrogats i que no tinguin el nivel
d’anglès exigit, l’empresa adjudicatària haurà d’adquirir el compromís de formació de dita
plantilla per tal de garantir que el personal que presti el servei de Suport de safates tingui els
nivells d’anglès exigits. Aquest compromís haurà d’adjuntar-se per escrit a l’oferta técnica.

En cas de no tenir cap treballador actualment amb aquesta titulació, s’acceptarà una carta de
compromís que indiqui que com a màxim 30 dies més tard de la petició per part de la Direcció
de l’aeroport, l’empresa adjudicataria disposarà d’aquests treballadors.
L’incompliment suposarà la sanció dels costos derivats de disposar un auxiliar amb els
coneixement requerits.

3.1.2. Aeroport Andorra-La Seu d’Urgell
El licitador haurà de disposar del personal format que consideri oportú per dur a terme les
tasques de l’Aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell. No obstant això, es pot requerir per part del
Responsable de l’expedient fins a 5 persones per a cada servei que es presti a l’Aeroport.
S’inclourà al menys una persona de cada sexe per tal de poder realitzar les inspeccions
manuals a les persones del mateix sexe.
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En L’Annex 3 del present document es presenta un plànol de l’aeroport amb la situació de la
plataforma i de l’edifici terminal-torre. També es presenta un plànol de l’Interior de l’edifici
terminal amb la ubicació dels diferents elements que el configuren. No s’adjunta plànol de la
sala de centre de control.

Inicialment no es disposarà d’un horari fix per a la realització de vols comercials i per a la prestació
del servei de vigilància i seguretat a l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell. Mentre la realització
de vols comercials a l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell sigui sota demanda, es
sol·licitarà el servei de seguretat i vigilància sota demanda.
A l’Annex 4 del present document s’adjunta una relació dels dies en que la infraestructura ha
acollit vols comercials durant el període 2018 i principis 2019 amb una relació de les hores totals
prestades de servei de vigilància i seguretat. Aquesta relació s’inclou exclusivament com a
referència per a les empreses licitadores.
Per tal de garantir la prestació del servei de seguretat i vigilància quan l’aeroport aculli vols
comercials, és necessari disposar d’una bossa d’hores de servei de seguretat i vigilància que es
consumiran a mida que es realitzin els vols comercials i a mida que es vagi prestant el citat servei.
Donat que l’horari de l’Aeroport és variable entre l’hivern i l’estiu, s’estima en un total de 260
hores les hores operatives anuals.
260 hores de servei aeroportuari anuals és el que equivaldría a 1.300 hores per a un equip de 5
persones que haurien de prestar servei a l’Aeroport. Això equivaldria a una jornada de 5-8 hores
a l’Aeroport de mitjana pel col·lectiu de 5 persones.
En algunes ocasions puntuals, per a vols d’aerotaxi, es requeriran dos efectius en comptes de 5
efectius.
Per prestar un servei de 260 hores (en un termini previst de 12 mesos) amb un equip de 5
persones, el número d’hores que haurà de tenir en compte el licitador en el moment de realitzar
la seva oferta és el següent: 260 x 5 = 1.300 hores
S’abonaran mensualment exclusivament les hores de servei realitzades i no les hores previstes.
Es considerarà que les hores de servei aeroportuari seran les que es publiquin via NOTAM. Els
desplaçaments, dietes, hores de desplaçament, hores prèvies o posteriors al servei que
l’adjudicatari hagi de restar a l’Aeroport, redacció d’informes… hauran d’estar inclosos en el preu
ofert i no s’abonaran a part.
No s’abonaran a part els dies que l’adjudicatari hagi de participar en els comités de l’Aeroport,
els dies de transició o formacions que imparteixi el gestor aeroportuari.
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No s’abonaran els dies de servei que siguin cancel·lats amb una antelació superior a 4 hores
abans de l’hora de NOTAM publicada. En cas de notificar-ho amb menys antelació, s’abonarà el
import corresponent a 2 hores de prestació del servei de dues persones.
L’horari de cobertura del servei de vigilància i seguretat serà aquell que comuniqui Aeroports de
Catalunya en funció de les sol·licituds de les companyies aèries o aquell que publiqui el gestor a
l’AIP si en algun moment estableix un horari de prestació fix de servei. En qualsevol cas, a l’Annex
1 es poden consultar els horaris actuals de l’Aeroport en les temporades d’estiu i d’hivern, com a
referència. El temps en què el personal de seguretat i vigilància hagi d’estar amb
anterioritat a l’aeroport o el temps de trasllat de dit personal no computarà com a horari
de servei a facturar.
Actualment, les companyies aèries han de sol·licitar amb un mínim de 30 hores d’antelació,
respecte de l’hora que volen realitzar el vol, la realització d’una operació comercial al gestor
aeroportuari. D’aquesta manera, el gestor aeroportuari comunica amb un mínim de 24 hores
d’antelació (respecte de l’hora en que s’inicia el vol comercial i no respecte de l’hora en que el
personal s’ha de presentar a l’aeroport) la necessitat de servei als diferents implicats necessaris
(vigilància i seguretat, AFIS, handling...).
Les hores descrites en el paràgraf anterior no són les que s’han de considerar en aquesta
licitació. El gestor aeroportuari pot reduir, en determinats casos, a 12 hores les hores mínimes
de sol·licitud per part de les companyies i avisar amb un mínim de 6 hores, respecte l’hora del
primer vol als serveis implicats que s’han de presentar a l’aeroport. Per tant, en l’àmbit del
present plec, el licitador ha de considerar que el gestor podrà sol·licitar els serveis amb
un mínim de 6 hores respecte l’hora del primer vol. L’antelació amb la que l’adjudicatari
s’haurà de presentar a l’aeroport per a realització de tasques prèvies al vol s’haurà de pactar
amb la Direcció de l’Aeroport.
PARTICULARITATS DE L’AEROPORT:
Els recursos (tant tècnics com materials) així com les característiques de l’Aeroport d’AndorraLa Seu d’Urgell (infraestructura, tipus d’operacions i freqüència de les mateixes) permeten definir
totes les zones de l’Aeroport que no són públiques com a zones d’accés controlat quan no
existeixen vols comercials. Quan s’estableixen operacions de caire comercial, es converteixen
transitòriament en zona crítica temporal de seguretat aquelles zones de l’Aeroport per on passin
o s’hi trobin:


Els passatgers d’aviació comercial amb els seus equipatges de mà ja inspeccionats, així
com la tripulació.



L’equipatge de bodega ja inspeccionat



L’aeronau d’aviació comercial en servei
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Aquesta conversió temporal porta a terme una esterilització prèvia de la zona habilitada com a
zona crítica temporal, mantenint-la vigilada constantment per tal d’evitar l’estància i/o accés de
personal no autoritzat, així com la presència i/o introducció d’articles prohibits que puguin
comprometre la seguretat de l’aviació civil. Els detalls de l’activació, esterilització i supervisió
d’aquesta zona s’expliquen en els procediments específics del Programa de Seguretat de
l’Aeroport.
Degut a aquestes particularitats, únicament es requereix de servei presencial de vigilància i
seguretat en els casos en què l’Aeroport rebi vols comercials. No obstant, s’ha de tenir en compte,
que quan la infraestructura opera en règim comercial requereix d’una zona crítica temporal, a
diferència de la majoria d’aeroports de l’Estat, que s’ha d’establir i vigilar.

3.2. SUPORT TÈCNIC
L’empresa adjudicatària es compromet a prestar suport tècnic al Responsable de l’Expedient
per a totes les tasques que aquesta requereixi. Aquest suport tècnic consistirà en la redacció
d’informes, estudis o qualsevol altre tipus d’actuació.

3.3. ACLARIMENTS I INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES
En el decurs del desenvolupament normal de l’activitat del servei objecte d’aquest contracte,
el Adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d'aclariments i informacions complementàries, i fer
paleses les consideracions que cregui oportunes a AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA.
AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA procurarà atendre en la mesura que sigui possible
les esmentades comunicacions; ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà
en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en el desenvolupament de la
concessió, donat que és obligació de l’Adjudicatari desenvolupar-lo sense més aportacions
d’AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA que les que figuren en el Contracte i en aquest
Plec.

3.4. INFORME SOBRE LA MARXA DEL TREBALL.

SEGUIMENT I

CONTROL
Bimensualment i, mentre duri la concessió, l’adjudicatari està obligat a informar detalladament
i per escrit a AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA de l'estat de desenvolupament de
l’activitat que desenvolupa objecte d’aquest concurs. També facilitarà a AEROPORT S
PÚBLICS DE CATALUNYA les dades corresponents a l’actualització del Programa de Treballs
vigent.
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L'informe corresponent es lliurarà a AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA dins els cinc
primers dies del mes que toqui.
Als efectes de seguiment i controls dels treballs, AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA
podrà requerir quan ho consideri necessari, al Delegat o a qualsevol dels tècnics que integren
l'equip de l’Adjudicatari, per a examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol·licitin
sobre la marxa de les activitats en curs o qualsevol altra qüestió.
Per altra banda, AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA queda facultada, quan es consideri
necessari, per a recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que s'escaiguin, dels
informes sobre la marxa de l’activitat que rebi; i el adjudicatari queda obligat a prestar
l'assistència que li sigui requerida per a aquest fi.

3.5. NORMES DE CONTROL
S’haurà de mantenir un control sobre l’activitat de l’adjudicatari per, d’una banda, assegurar
que es realitza de forma diligent i, d’altra banda, tenir la capacitat d’adaptar el servei prestat,
davant de variacions en el temps de la demanda per part dels usuaris del servei.
En aquest sentit l’adjudicatari haurà de presentar informes mensuals davant la Direcció de
l’Aeroport.
De forma mensual, i abans d’emetre la factura del mes s’haurà d’entregar a la Direcció de
l’aeroport, pel seu control, l’informació que apareixerà a la factura: s’ha de desglossar les hores
per lloc de treball i per treballador, per l’aprobació de la mateixa.

3.6. INSPECCIONS
La Direcció de l’Aeroport podrà realitzar totes les inspeccions que consideri necessàries per
assegurar el compliment dels requisits especificats en el pla de qualitat ofertat per l’adjudicatari
pels serveis descrits.
En el cas que, com a conseqüència d’alguna d’aquestes inspeccions, es detecti alguna
anomalia en la qualitat de la prestació del servei, les infraestructures o els equips, s’hauran de
resoldre en el menor temps possible. L’ incompliment continuat en el temps podria provocar la
suspensió temporal o permanent de la concessió.

3.7. DETECCIÓ DE DISCONFORMITATS
Si en una inspecció de l'execució de l’activitat per part d’AEROPORTS PÚBLICS DE
CATALUNYA, o en la documentació lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les
següents disconformitats:
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El desenvolupament de l’activitat objecte d’aquest contracte no es desenvolupa amb el
personal i els mitjans establerts en el Contracte (o amb d'altres alternatives acceptades per
AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA).
S'ha produït el incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Programa de
Treballs vigent i aprovat per AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA
Es detecta i comprova el incompliment en el desenvolupament de l’activitat de normatives
vigents i/o el incompliment de qualsevol apartat d'aquest Plec.
.
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4.

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

Dins d'aquest apartat s'estableixen els requisits mínims de personal, formació, horaris, subministrament
de materials, equipament, etc, que el licitador haurà de presentar en la seva oferta.
L'Empresa que resulti Adjudicatària, es comprometrà a realitzar l'activitat, objecte del present Plec, amb
els mitjans humans i materials adequats a tal fi.
El licitador haurà de presentar en l'oferta la seva proposta d'organització del servei, que haurà de
contenir, almenIs, els requisits que s'exposen en els següents apartats.

4.1. ESTRUCTURA I COBERTURA DE SERVEI
L’adjudicatari haurà de presentar una relació de l’equip humà que prestarà els serveis als
aeroports, així com els mitjans humans que, no desenvolupant la seva activitat a l’aeroport,
complementarien aquets servei, definint clarament les seves atribucions, responsabilitats i
perfil professional.

4.1.1. Estructura mínima del servei
El licitador haurà de lliurar la proposta de personal que cobrirà el servei, la seva dedicació
al servei del present PPT i el seu perfil professional.

4.1.2. Horaris i cobertura del servei
El licitador haurà de prestar les tasques de seguretat i vigilància corresponents, segons el
que s’especifica en la descripció del servei efectuat en el present plec.
La definició concreta de les hores del dia en les quals caldria realitzar les funcions es
realitzarà segon la programació operativa de l’aeroport publicada en l’AIP.
L’horari haurà de ser cobert independentment de les baixes que es produeixin en el
personal, distribucions relacionades amb vacances o altres factors aliens a AEROPORTS
DE CATALUNYA.
El licitador haurà de presentar la proposta d'honoraris en el cas que, per necessitats
operatives o altres, es fes necessària la prestació dels seus serveis de manteniment fora
de l'horari anteriorment descrit.
S’adjunta a aquest Plec de Bases (annexes 1, els horaris de l’Aeroport i dels vols)
El termini de prestació del servei s'estableix en 12 mesos sense possibilitat de pròrroga. A
l'efecte d'estimació pressupostària i de dedicació del personal per part dels licitadors en el
concurs, s'estableix que 7 d'aquests mesos es correspondran amb la temporada d'estiu i
5 dels mateixos amb la temporada d'hivern.
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En la proposta tècnica, el licitador haurà de tenir en compte que el Responsable de
l’expedient exigirà els següents requisits pel que fa a la cobertura del servei:
o

L'adjudicatari haurà de prestar servei dins de l'horari publicat a l’AIP de
l'aeroport, al punt corresponent.

o

El licitador haurà de presentar la proposta d'honoraris i condicions en les quals
es podria prestar el servei (temps de preavís, costos extraordinaris...) en el cas
que, per necessitats operatives o altres, es fes necessària la prestació dels seus
serveis fora de l'horari anteriorment descrit.

o

L'horari a cobrir in-situ es pactarà amb el Responsable de l’expedient, i s'anirà
actualitzant segons necessitats de l'Aeroport, en funció dels dies d’operació i el
nombre de vols programats, sempre dins del nombre d’hores presencials
ofertades.

o

L’horari haurà de ser cobert independentment de les baixes que es produeixin
en el personal, de les distribucions relacionades amb vacances o altres factors
aliens a AEROPORTS DE CATALUNIA.

o

Per l’aeroport de Lleida-Alguaire, durant l'horari operatiu del servei dintre de
l'Aeroport sempre hi haurà, com a mínim, un tècnic amb formació.

o

S'ha de considerar que l'Aeroport està obert els 365 dies de l'any. El fet de
treballar en cap de setmana, dies festius i horaris nocturns no serà, en cap cas,
objecte de reclamació econòmica per part de l'Empresa Adjudicatària.

o

Per l’aeroport d’Andorra-La Seu, es complirà amb el procediment i els temps de
resposta establerts al LESU.PRO.INF.01 “Activación/desactivación uso
público”.

o

Les actuacions que, per la seva implicació en l'operativitat de l'Aeroport,
requereixin ser realitzades fora de l'horari de l'Aeroport, es programaran
prèviament, i es realitzaran sense que això suposi un cost addicional per
Aeroports de Catalunya.

4.1.3. Altres aspectes a considerar
o

Per a Lleida-Alguaire, dintre del personal proposat, en temporada d’hivern, com
a mínim

1 treballador

(el que dona suport en safates o targes

d’embarcament)haurà de tenir, obligatoriament un nivell d’anglès igual o
superior al B1, i com a mínim 1 dels vigilants al control de seguretat haurà de
tenir un nivell d’anglès igual o superior al B2 (el nivell d’anglès haurà de ser
acreditable mitjançant titulació). En cas de no tenir cap treballador actualment
amb aquesta titulació, s’acceptarà una carta de compromís que indiqui que com
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a màxim 30 dies més tard de la petició per part de l’aeroport, l’empresa
adjudicataria disposarà d’aquestos treballadors.
o

Per a Andorra-La Seu, 1 dels vigilants al control de seguretat haurà de tenir un
nivell d’anglès igual o superior al B2 (el nivell d’anglès haurà de ser acreditable
mitjançant titulació). En cas de no tenir cap treballador actualment amb aquesta
titulació, s’acceptarà una carta de compromís que indiqui que com a màxim 30
dies més tard de la petició per part de l’aeroport, l’empresa adjudicataria
disposarà d’aquestos treballadors.

o

L’experiència del 75% de la plantilla haurá de ser superior 2 anys de treball en
aeroports.

o

La facultat de direcció, organització i control dels treballadors correspon a
l'empresa adjudicatària per disposar la mateixa d'una titularitat independent a
la d’Aeroports de CatalunIa, així com d'organització autònoma.

o

L’adjudicatari realitzarà la seva activitat exclusivament amb personal adscrit a
la seva plantilla o subcontractar directa o indirectament per ell. En cap cas
aquest personal tindrà relació contractual amb l’aeroport de Lleida-Alguaire ni
amb l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell .

o

L’empresa haurà de garantir el traspàs de coneixements quan es produeixin
modificacions o sustitucions per vacances, baixas laborals, …, en el personal.
En el cas de que es produeixi una substitució, haurà de notificar-lo al
Responsable de l’expedient, indicant el perfil del nou tècnic, que tindrà com a
mínim el mateix perfil tècnic.

o

L’adjudicatari haurà de garantir que el personal que té al seu càrrec
desenvolupa l’activitat:

o

Amb roba de treball en bon estat que compleixi la normativa de seguretat
corresponent. Aeroports de Catalunya es reserva el dret a incloure la seva
imatge, en la forma que estimi oportuna, en la roba de treball utilitzada per
prestar servei a l’aeroport.

o

Portant en tot moment la documentació i/o acreditacions necessàries per exercir
la seva funció a l’Aeroport, d’acord amb el que estableix la Direcció de
l’aeroport. Les acreditacions hauran de situar-se en un lloc visible.

o

Complint amb la normativa que regulen els recintes aeroportuaris; resultant
l'Adjudicatari l'únic i exclusiu responsable per les infraccions en què pugui
incórrer dita personal, sent Aeroports de CatalunIa aliena a aquesta
responsabilitat.

o

Complint amb la normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
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o

La Direcció de l’aeroport serà l’encarregada d’autoritzar l’entrada i, per tant,
l’expedició d’autoritzacions al personal treballador. Els costos derivats de
l’expedició de targetes identificatives anirà a càrrec de l’adjudicatari. Les
sol•licituds s’hauran de cursar segons el procediment intern en vigor, que
estableix la documentació necessària, les taxes i els terminis de lliurament.

o

L’adjudicatari haurà de disposar dels mitjans necessaris per que els usuaris de
la concessió puguin presentar les reclamacions o queixes que considerin
oportunes. Tanmateix, serà obligat a presentar regularment les reclamacions o
queixes a la Direcció de l’aeroport.

o

En el cas en què es produeixin queixes a la Direcció de l’aeroport, com a
conseqüència del desenvolupament incorrecte de l’activitat professional per
part del personal depenent de l’adjudicatari, serà responsabilitat d’aquest la
correcció d’aquestes situacions o la substitució del personal que les provoca.

o

Els treballs de manteniment preventiu hauran de desenvolupar-se, en la mesura
del possible, de manera que no interfereixin en l’activitat normal de l’Aeroport.
Qualsevol tasca de manteniment preventiu que pugui afectar als equips de
Navegació Aérea, o al camp de vol, plataforma, hauran de planificar-se amb
suficient antelació i notificar-lo als departaments de l’Aeroport afectats, sempre
complint amb la normativa aeronàutica en vigor.

4.2. PERSONAL
L’adjudicatari realitzarà la seva activitat exclusivament amb personal adscrit a la seva plantilla
o subcontractat directa o indirectament per ell. En cap cas aquest personal tindrà relació
contractual amb Aeroports de Catalunya.
L’adjudicatari haurà de comptar amb una o vàries persones amb total responsabilitat sobre el
personal que realitzi l’activitat i sobre la pròpia activitat.
L’adjudicatari haurà de garantir que el personal que té al seu càrrec desenvolupa l’activitat:
Amb roba de treball en bon estat que compleixi la normativa de seguretat corresponent.
Porti en tot moment la documentació i/o acreditacions necessàries per exercir la seva funció a
l’aeroport, d’acord amb el que estableix la Direcció de l’Aeroport. Les acreditacions ha uran de
situar-se en un lloc visible.
Amb els mitjans i útils auxiliars necessaris per al correcte desenvolupament de la seva activitat
(equips de transmissió, uniformes, equips personals de seguretat...)
La Direcció de l’Aeroport serà l’encarregada d’autoritzar l’entrada i, per tant, l’expedició
d’autoritzacions al personal treballador a càrrec de l’adjudicatari. Les sol·licituds s’hauran de
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cursar, com a mínim amb 15 dies d’antelació al moment d’accés. Els costos d’emissió de les
targetes identificatives aniran a càrrec de l’adjudicatari.
En el cas en que es produeixin queixes a la Direcció de l’Aeroport, com a conseqüència de
l’incorrecte desenvolupament de l’activitat professional per part del personal depenent de
l’adjudicatari, serà responsabilitat d’aquest la correcció d’aquestes situacions o la substitució
del personal que les provoca.
L’adjudicatari haurà de comptar amb els mitjans necessaris per que els usuaris de l’aeroport
puguin presentar les reclamacions o queixes que considerin oportunes. Tanm ateix, estarà
obligat a presentar regularment les reclamacions o queixes a la Direcció de l’Aeroport.
El licitador haurà de presentar el pla de formació mínima que rebrà tot el personal de l’agent
abans de començar a desenvolupar les tasques pròpies del seu lloc de treball, el format del pla
de formació haurà de complir els requisits de la guia de formació de l’AESA L’agent serà
responsable de garantir la formació adequada i associada al desenvolupament de la seva
activitat a seguretat i prevenció en riscos laborals a tot el personal temporal o de nova
incorporació a l’Aeroport.
De la mateixa manera, el personal haurà d’assistir les activitats de formació que, en matèria
de riscos laborals, seguretat o d’altres, siguin ordenats per la Direcció de l’Aeroport .

4.3. FORMACIÓ DEL PERSONAL
L'Empresa Adjudicatària ha de formar al personal dedicat al servei objecto d'aquest PPT,
assumint el cost que això impliqui. Per a això establirà els contactes que siguin necessaris amb
les empreses constructores, instal·ladores i fabricadores de les infraestructures, instal·lacions
o equips objecto del servei o amb terceres empreses, amb la finalitat de proveir -se de la
formació necessària per a la correcta execució del servei, conforme als estàndards de qualitat
de servei establerts.
No obstant això, Aeroports de CatalunIa facilitarà a l'Empresa Adjudicatària tota la informació
de caràcter tècnic o operatiu que es disposi per al coneixement de les infraestructures i
instal·lacions objecto del servei, podent fins i tot realitzar sessions informatives si es considera
necessari, als responsables de l'Empresa Adjudicatària per al servei objecto d'aquest plec.
Per la seva banda, l'Empresa Adjudicatària es compromet a transmetre la informació
subministrada per Aeroports de CatalunIa a tota la resta de personal sota la seva
responsabilitat per a la correcta prestació del servei.
Els tècnics hauran de disposar de la formació adequada per al rendiment òptim i qualitat del
servei. Tots els vigilants de seguretat hauran de cumplir amb els requisits de formació recollits
al Pla Nacional de Formació per al col.lectiu de seguretat privada. A més, l'adjudicatari haurà
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de complir amb els requisits establerts en la Instrucció Tècnica d’AESA (Agència Estatal de
Seguretat Aèria) CSA-14-IT-02-1.1-“Programes de formació i comprobació de la competencia”.
És per això que l'empresa adjudicatària haurà de lliurar a la signatura del contracte el Pla de
Formació, que haurà de contemplar, definir, i desenvolupar els difrents tipus de forma ció que
s’han de proporcionar per a garantir la seguretat operacional de l’aeroport, incloent com a
mínim els següents punts:
Formació Comú:
o

Formació inicial.

o

Formació On-the-Job-Training (OJT).

o

Formació de refresc.

o

Formació de diferéncies.

o

Formació periódica.

Formació específica:
o

Formació sobre Seguretat Operacional i sobre el Sistema de Gestió de
Seguretat Operacional.

o

Formació en Factors Humans.

o

Altres formacions.

De la mateixa manera, el personal estarà obligat assistir a les activitats de formació que, en
matèria de Seguretat física, Seguretat Operacional, formació per a conductors, prevenció de
riscos laborals o altres (formació addicional, formació prèvia, formació de refresc, etc), indiqui
la Direcció de l’Aeroport.
En el cas de l’aeroport d’Andorra-La Seu, a més de la formació requerida per a desenvolupar
les tasques de seguretat, el personal haurà de rebre una formació addicional de l’Aeroport
segons s’indica a continuació:


Formació en el Pla d’Autoprotecció de l’Aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell.



Curs de conducció i comunicacions en freqüència a l’ Àrea de Moviment de l’Aeroport
d’Andorra - La Seu d’Urgell.

Els cursos del paràgraf anterior són impartits per part del gestor aeroportuari.
De la mateixa manera, el personal haurà d’assistir als simulacres i altres activitats de formació o
formació de refresc que, siguin ordenats per la Direcció de l’Aeroport. L’assistència a aquests
simulacres o activitats de formació no representaran cap abonament d’hores a l’adjudicatari per
la prestació de cap servei. El gestor avisarà amb suficient antelació de la realització de dits
simulacres i altres activitats de formació a l’adjudicatari.
El gestor aeroportuari impartirà sense cost addicional per a l’adjudicatari la formació en matèria
del Pla d’Autoprotecció de l’Aeroport.

En canvi la valoració d’aprofitament i adquisició de
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coneixements de l’acció formativa en conducció i comunicacions en freqüència a l’Àrea de
Moviment, la realitzarà el gestor aeroportuari a través de la plataforma moodle, on l’alumne haurà
de superar un test d’avaluació. El cost del curs serà a càrrec de l’adjudicatari. Pel que fa a la
resta de cursos, aquests aniran a càrrec de l’adjudicatari i hauran de ser rebuts pel personal
abans del inici de la prestació del servei.
El personal de l’adjudicatari també haurà de rebre formació en procediments específics de
l’Aeroport (procediments locals, Manual de l’Aeroport i procediments del Pla Local de Seguretat
de l’Aeroport). Aquest material serà entregat per part del gestor aeroportuari a l’adjudicatari per
a què aquest es formi.
El personal haurà d’estar en possessió del permís corresponent per a la conducció de vehicles a
plataforma i disposar de les acreditacions proporcionades per part de l’aeroport.
El personal que operi a l’Aeroport, haurà de disposar de totes les formacions en vigor al inici del
seu servei a la infraestructura.

4.4. EQUIPAMENT
L’adjudicatari haurà de presentar una proposta detallada dels equips amb les que pretengui
prestar el servei de l’Aeroport de Lleida-Alguaire i Andorra La Seu. En particular, hauran d’estar
definides les especificacions dels vehicles que s’utilitzaran per realitzar les tasques de
vigilància perimetral de l'aeroport.
La Direcció podrà considerar que els equips no compleixen els estàndards requerits; en aquest
cas, hauran de ser substituïts per d’altres que si els compleixin. Els equips hauran de complir
tota la normativa tècnica i de seguretat necessària per a operar a l’aeroport, adjuntant la
documentació acreditativa.
El licitador haurà d’assegurar-se de què els equips i instal·lacions amb els quals prestarà els
seus serveis a l’aeroport de Lleida-Alguaire i Andorra La Seu compleixen amb les
especificacions de seguretat a plataforma, homologacions i/o certificacions què en el seu cas
li siguin aplicables.
Qualsevol modificació que l’adjudicatari vulgui realitzar sobre la seva proposta haurà de ser
presentada davant la Direcció de l’Aeroport i aprovada per aquesta. S’haurà de procedir de la
mateixa manera quan les modificacions s’hagin de realitzar amb el contracte de serveis ja
iniciat.
Els equips i les instal·lacions estaran obligats a fer servir els distintius que, per raons de
seguretat o altres, dictamini la Direcció de l’Aeroport.
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4.5. COORDINACIÓ
L’adjudicatari haurà de coordinar en tot moment la seva activitat amb la de la resta d’agents
implicats en l’operació aeroportuària. Concretament, haurà de coordinar la seva activitat amb
els cossos de seguretat de l'estat que operin als aeroports de Lleida Alguaire i Andorra La Seu
amb la Direcció d'Operacions i Seguretat d’ambdos aeroports.
En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de presentar a la seva oferta una proposta en la que
s’especifiqui com es portarà a terme aquesta coordinació i comunicació amb els agents
aeroportuaris involucrats.

4.6. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
En l'import del present Expedient es consideren inclosos tots les possibles despeses per
l'elaboració i aplicació de la documentació relacionada en el present capítol.
A continuació es detalla la documentació que haurà de lliurar l'Empresa Adjudicatària.

4.6.1. Informe inicial:
La prestació del servei inclou la realització d’un informe tècnic inicial en el qual s’informi
de l’estat inicial de cadascun dels elements.
Una vegada resoltes les possibles deficiències, el concessionari haurà d’elaborar un
informe d’estat inicial de la infraestructura que haurà de ser aprovat per la Direcció de
l’aeroport.
L'Empresa Adjudicatària, lliurarà, en el termini d'un mes a partir de la signatura del
contracte, un inventari de tots els elements que componen les instal·lacions objecte de
l'expedient. El Responsable de l’Expedient es reserva el dret de lliurar l'inventari del que
disposa per facilitar aquestatasca, sol·licitant en tal cas la revisió del mateix.
L'Empresa Adjudicatària utilitzarà l'eina informàtica que el Director de Manteniment
especifiqui per actualitzar l'inventari, vincular els elements al programa de manteniment
preventiu que li correspongui i introduir les actuacions de manteniment correctiu que es
vagin produint.

4.6.2. Plantilla
Una vegada signat el contracte, l'Adjudicatari lliurarà un llistat amb els mitjans humans
destinats, al servei, que haurà de contemplar perfil tècnic, dedicació, formació i capacitació.
S'exigiran tota la documentació que acrediti la qualificació i capacitació dels tècnics, havent
de lliurar els corresponents certificats de formació, conforme a l'exposat en l'apartat 4.1,
4.2 i 4.3. del present PPT.
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4.6.3. Equipament
L'Adjudicatari presentarà al Responsable de l’Expedient, a l'inici del contracte, la relació
del equipament disponibles en l'Aeroport. Aquest llistat contindrà, com a mínim, l'inclòs en
l'Apartat 4.4 del present PPT i el relacionat en la seva oferta.
S'haurà de lliurar la documentació tècnica, certificats de calibratge, homologació, i
qualsevol altre document que sol·liciti la Direcció de l'Aeroport.
Els llistats hauran d'incloure el fabricant, model, data de proper calibratge,
característiques,…

4.6.4. Pla de Formació
L'adjudicatari haurà de que complir amb els requisits establerts tant al Pla de Nacional de
formació pel col.lectiu de seguretat privada com a la Instrucció Tècnica d’AESA (Agència
Estatal de Seguretat Aèria) CSA-14-IT-02-1.1-“Programes de formació i comprobació de
la competencia”. És per això que l'empresa adjudicatària haurà de lliurar a la signatura del
contracte el Pla de Formació, que haurà de contemplar, definir, i desenvolupar els difrents
tipus de formació que s’han de proporcionar per a garantir la seguretat operacional de
l’aeroport, incloent com a mínim els següents punts:
o

Formació Comú:

 Formació inicial.
 Formació On-the-Job-Training (OJT).
 Formació de refresc.
 Formació de diferéncies.
 Formació periódica.
o

Formació específica:

 Formació sobre Seguretat Operacional i sobre el Sistema de Gestió de Seguretat
Operacional.

 Formació en Factors Humans.
 Altres formacions.
4.6.5. Plan de Vigilancia de la Seguretat Operacional (PVSO)
L'Empresa Adjudicatària es compromet a lliurar al RSO designat un Pla de Vigilància de la
Seguretat Operacional (PVSO) per a cada aeroport. S'haurà de lliurar, previ a l'inici dels
treballs i amb suficient antelació, perquè aquest pugui, amb anterioritat a l'inici dels serveis,
elaborar un informe favorable, o bé sol·licitar les modificacions pertinents a l'Adjudicatari
fins a aconseguir la suficiència desitjada.
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Una vegada el RSO hagi emès l'informe faborable, l'Empresa Adjudicatària acceptarà el
mateix com a expressió dels compromisos que adquireix durant l'execució dels treballs,
per complir-los i per obligar al seu compliment, tant als seus treballadors com als
Subcontractistes o autònoms que eventualment participin en els serveis.
El PVSO contindrà alguns (o tots) dels aspectes que es llisten a continuació:
o

Actuacions en matèria de Seguretat Operacional que podrien afectar a les
operacions de l'aeroport i els riscos associats a les mateixes.

o

Mesures de prevenció i protecció que procedeixin (que corren al seu càrrec),
en cas que els riscos detectats no estiguin contemplats (i previnguts) per la
Normativa de Seguretat Operacional vigent.

o

Estructura organitzativa encarregada de la gestió, la planificació d'activitats, les
responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos
dedicats a la finalitat d'eliminar o reduir els riscos associats a l'activitat que
desenvolupen.

o

Definició d'Indicadors de Seguretat Operacional que afecten a les seves
activitats, realitzar el mesurament i el seguiment dels mateixos, proposar les
accions oportunes derivades dels valors dels indicadors i realitzar el seguiment
d'aquestes accions.

4.6.6. Avaluació de Riscos
L'Empresa Adjudicatària, estarà obligada a demostrar en tot moment, durant l'execució
dels serveis, el compliment estricte de les seves obligacions en matèria de Prevenció de
Riscos laborals i Seguretat i Salut en el Treball. A tals efectes, i amb independència de
complir respecte dels seus treballadors en l'art. 15 i següents de la Llei 31/1995 de
Prevenció de Riscos Laborals, l'Empresa Adjudicatària lliurarà els documents de
l'Avaluació de Riscos i el Pla de Mesures Preventives al Servei de Prevenció de l'Aeroport,
amb suficient antelació perquè aquest pugui, amb anterioritat a l'execució dels serveis,
elaborar un informe de suficiència de les mesures i proteccions tècniques propostes o,
sol·licitar les modificacions pertinents a l'Adjudicatari fins a aconseguir la suficiència
desitjada.
Una vegada el Servei de Prevenció de Riscos de l'Aeroport hagi considerat el Pla com a
suficient, l'Empresa Adjudicatària acceptarà el mateix com a expressió dels compromisos
preventius que adquireix durant l'execució de l'obra, per complir-los i per obligar al seu
compliment, tant als seus treballadors com als Subcontractistes o autònoms que
eventualment participin en els serveis.
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4.6.7. Documentació d’acreditacions
Tot treballador i vehicle haurà de disposar de la seva corresponent acreditació per poder
treballar en l'Aeroport, segons la normativa de Seguretat. Sense aquesta acreditació, no
estarà autoritzat a accedir a les instal·lacions. Tot vehicle que hagi d'accedir al costat aire,
haurà de disposar de la seva corresponent autorització.
Per a l'emissió de tots dos tipus d'acreditació, l'empresa Adjudicatària, remetrà al
Departament d'Acreditacions tota la documentació que li sigui requerida, una vegada
signat el contracte i previ a l'inici de l'activitat. La informació s'enviarà amb suficient
antelació com perquè aquest pugui revisar-la, i hi hagi suficient temps per corregir les
possibles

deficiències

que

es

puguin

donar

(com

a

mínim

7

dies)

En l'import del present Expedient es consideren inclosos tots les possibles despeses
associades a l'expedició d'acreditacions, tant de persones com de vehicles, segons les
taxes que l'Aeroport tingui en vigor en el moment de la seva expedició.

4.6.8. Documentació Mediambiental
A petició del Departament de Gestió Medioambiental de l’Aeroport, l’empresa adjudicatària
haurà de presentar periòdicament la documentació mediambiental que es generi (Albarans
de Gestió de Residus).
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4.7. ASSEGURANCES I RESPONSABILITATS
L’agent serà responsable de tots els desperfectes i perjudicis ocasionats a AEROPORTS DE
CATALUNYA i a tercers en el desenvolupament de la seva activitat, així com dels danIs i
perjudicis que es derivin dels informes i béns entregats a AEROPORTS DE CATALUN YA.
Aquestes condicions apliquen també a les empreses subcontractades per l’adjudicatari.
De forma prèvia a l’inici de la operació a l’aeroport, el licitador haurà de presentar mitjançant
certificats d’assegurances, tenir contractats i en vigor les assegurances especificades en el
Plec de Clàusules Administratives de referència.

4.8. SEGURETAT AEROPORTUARIA
L’adjudicatari haurà de complir totes les disposicions que siguin d’aplicació en matèria de
seguretat i seguir en tot moment les directrius dictades des de la Direcció de l’Aeropo rt i per
les diferents Lleis de seguretat aèria en particular:
Llei 21/2003 del 7 de juliol de Seguretat Aèria) i aeroportuària
REGLAMENT (CE) DE LA UE 300/08 del Parlament i del consell de l’11 de març de 2008 “Pel
qual s’estableixen normes comunes per a la Seguretat de l’Aviació Civil” que deroga el
Reglament (CE) 2320/02.”
REGLAMENT (CE) N. 915/2007 DE LA COMISIÓ DEL 31 DE JULIOL DE 2007 “Pel qual es
modifica el Reglament (CE) Nº 622/2003 pel qual s’estableixen les mesures per a l’aplicació
de les normes comunes de seguretat Aèria”
REGLAMENT (UE) N. 185/2010 DE LA COMISIÓ de 4 de març de 2010 pel qual s’estableixen
mesures detallades per a l’aplicació de les normes bàsiques comunes de seguretat Aèria.
Programa Nacional de Seguretat.
Programa Nacional de formació de Seguretat.
Programa Local de Seguretat Aeroport de Lleida-Alguaire
Programa Local de seguretat Aeroport Andorra-La Seu
Els costos i/o sancions, derivats de l’ incompliment per part del concessionari de les diferents
normatives en matèria de seguretat, recauran íntegrament en el concessionari.
Pel que fa als vehicles i al personal depenent del concessionari, s’hauran de considerar els
punts següents:
Les acreditacions i autoritzacions que permetin l’accés i la permanència en les diferents zones
d’accés restringit del recinte aeroportuari, tant de persones com de vehicles, es gestionaran a
través de la Direcció de l’Aeroport.
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Tot el personal que hagi de realitzar les seves tasques a Zona Restringida de Seguretat de
l’aeroport, haurà de ser sotmès a un procés d’avaluació d’idoneïtat.
Serà necessari el permís de conducció en plataforma (PCP) per a la manipulació de vehicles
en les zones restringides de l’Aeroport. Tanmateix, l’activitat d’assistència a terra i la dels
vehicles que accedeixin a les zones restringides hauran de disposar de la corresponent
assegurança especial, degudament especificada a l’oferta. En aquest sentit, l’agent serà
responsable de tots els danys i perjudicis ocasionats a l’Aeroport i a tercers en el
desenvolupament de la seva activitat.
AEROPORTS DE CATALUNYA quedarà exonerada de tota responsabilitat pels danys i
perjudicis ocasionats a tercers, derivats dels serveis i dels treballs objecte de l’expedient.
La Direcció de l’Aeroport facilitarà la normativa de seguretat a plataf orma que serà de
compliment obligatori per qualsevol treballador que realitzi les seves funcions al costat aire de
l’aeroport.
El concessionari haurà de proporcionar a la Direcció de l’Aeroport una relació dels diferents
mitjans, tant materials com humans, que farà servir per prestar els seus serveis a l’Aeroport, i
que hauran d’estar perfectament identificats.
S’haurà de designar, de la mateixa manera, un responsable de seguretat de la companyia
davant la Direcció de l’Aeroport.

4.9. SEGURETAT OPERACIONAL
Els aeroports de Lleida-Alguaire i Andorra La Seu compten amb un Sistema de Gestió de la
Seguretat aprovat per la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), el que comporta el
compliment d'una sèrie d'obligacions per part del gestor aeroportuari i dels proveïdors de
serveis dels aeroports.
De forma prèvia al començament de la operació, el concessionari haurà de presentar la seva
proposta de Sistema de Gestió de la Seguretat Operacional (SGS) per a cada aeroport els
quals hauràn de ser aprovats per la Direcció de cada aeroport.
S’haurà de designar, de la mateixa manera, un responsable de seguretat de la companyia front
a la Direcció de l’Aeroport.
L'adjudicatari concessionari del present expedient es compromet a dur a terme les següents
actuacions relacionades amb la seguretat operacional:
Complir, íntegrament, les obligacions que imposa, als usuaris d'aquesta, el Procediment de
Seguretat Operacional en Plataforma i els procediments que ho complementen, on vagi a
realitzar la seva activitat, i que li seran facilitats durant la prestació contractada.
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Aquesta obligació es fa extensiva tant al seu propi personal com als treballadors de les seves
contractes o subcontractes i de qualssevol altres empreses o entitats que tinguin algun tipus
de relació contractual o de col•laboració amb l'empresa adjudicatària-concessionària.
L'adjudicatari haurà de tenir una comprensió adequada de l'entorn i de com afecta la seva
activitat a l'operativitat general. Quan escaigui, l'adjudicatari haurà de disposar de les Llicències
oportunes per a l'acompliment de la seva activitat.
Designar a un Responsable en matèria de Seguretat Operacional (RSO), encarregat de
realitzar el seguiment i control dels aspectes de Seguretat Operacional i que serveixi
d'interlocutor amb l'aeroport per a aquests temes.
Comunicar a l'aeroport les dades dels accidents-incidents que ocorrin en el costat aire en els
quals es vegi involucrat. La comunicació de les dades de l'accidenti / incident haurà de seguir
els passos que indiqui la direcció de l'aeroport. L'adjudicatari/ concessionari haurà de disposar
d'un procediment propi per al tractament dels accidentis / incidents, vigilar que s'estableixen
mesures correctores adequades i realitzar el seguiment de les mateixes. Quan sigui requerit
per la direcció de l'aeroport, haurà de col•laborar en la investigació dels ac cidents-incidents en
els quals s'hi hagi vist involucrat tant el seu personal com el de les empreses subcontractades
per ell.
Formar al seu personal en aspectes relacionats amb la Seguretat Operacional i altres propis
de la seva activitat. A més haurà de portar un registre documental de la formació impartida.
Davant evidències de males actuacions que siguin atribuïbles mancant formació, la direcció de
l'aeroport sol•licitarà a l'empresa la impartició de formació adequada al seu personal.
Facilitar les evidències de Seguretat Operacional que li siguin requerides i sotmetre's a la
supervisió que determini la direcció de l'aeroport sota les condicions que aquesta determini.
Els possibles costos associats a aquesta supervisió seran per compte de l'adjudicatari.
Participar en tots els comitès o grups de treball que tractin temes que els poguessin afectar,
segons siguin requerits per la direcció de l'aeroport. Així mateix col•laborarà amb la direcció de
l'aeroport en el desenvolupament de procediments operatius que poguessin ser necessaris.
Realitzar i/o col•laborar en estudis, anàlisis de riscos, etc. segons sigui requerit per la direcció
de l'expedient.
Disposar d'un Pla d'Autoprotecció, amb els seus propis mitjans i recursos, d'acord amb
l'establert en el Reial decret 393/2007, de 23 de maig, pel qual s'aprova la Norma Bàsica
d'Autoprotecció. A més participarà en els exercicis i simulacres que es programin quan
l'aeroport així ho determini.
Abans de la data d'inici del contracte, en atenció al previsible impacte q ue pugui causar a la
Seguretat Operacional l'activitat a desenvolupar per l'empresa, i en qualsevol moment durant
la durada del contracte, la direcció de l'Aeroport podrà exigir a l'empresa que present un Pla
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de Vigilància de Seguretat Operacional (PVSO). El PVSO contindrà alguns (o tots) dels
aspectes que es llisten a continuació:
o

Actuacions en matèria de Seguretat Operacional que podrien afectar a les
operacions de l'aeroport i els riscos associats a les mateixes.

o

Mesures de prevenció i protecció que procedeixin (que corren al seu càrrec),
en cas que els riscos detectats no estiguin contemplats (i previnguts) per la
Normativa de Seguretat Operacional vigent.

o

Estructura organitzativa encarregada de la gestió, la planificació d'activitats, les
responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos
dedicats a la finalitat d'eliminar o reduir els riscos associats a l'activitat que
desenvolupen.

o

Definició d'Indicadors de Seguretat Operacional que afecten a les seves
activitats, realitzar el mesurament i el seguiment dels mateixos, proposar les
accions oportunes derivades dels valors dels indicadors i realitzar el seguiment
d'aquestes accions.

Les infraccions al Procediment de Seguretat Operacional en Plataforma i els procediments ho
complementen, comeses per vianants o conductors, durant l'execució del present expedient,
comportaran, sense perjudici de les penalitzacions disposades en les mateixes per a l'infractor,
penalitzacions contractuals, de contingut econòmic, per a l'adjudicatari.
L'empresa adjudicatària / concessionària facilitarà, amb l'antelació suficient, a la direcció de
l'expedient i a la direcció de l'aeroport, relació de vehicles, amb les seves dades identificatives,
assignats al present formi expedient / concessió que vagin a operar en el costat aire. Aquesta
relació es mantindrà actualitzada de forma permanent durant l'execució del expedient.
L'adjudicatari / concessionari no podrà, en cap cas, rebaixar la qualitat, la quantitat i/o les
característiques dels seus compromisos amb l'Aeroport, objecte del present expedient, o
intentar repercutir, de forma alguna, les penalitzacions imposades.
Classificació de les infraccions:
o

Lleus: Corresponen a infraccions lleus a la Normativa de Seguretat en
Plataforma, excepte si es troben catalogades com molt greus en la present
Clàusula.

o

Greus: Corresponen a infraccions greus a la Normativa de Seguretat en
Plataforma excepte si es troben catalogades com molt greus en la present
Clàusula.

o

Molt Greus:

o

Conduir vehicles o equips sense estar en possessió de PCP en vigor, tenir-ho
caducat ó emès per a una empresa diferent a la qual en aquest moment s'està
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prestant servei o per un aeroport diferent al de Lleida-Alguaire o Andorra-La
Seu, respectivament per a cada aeroport.
o

Conduir vehicles o equips no estant autoritzat per manejar els mateixos o no
tenint el corresponent certificat d'aptitud.

o

Utilitzar vehicles o equips mòbils que no es trobin en perfecte estat de
funcionament, dels quals no s'hagi acreditat la superació de la ITV i/o ITA
(Inspecció Tècnica Aeroportuària) o, en general, que no mantinguin les
condicions en què es va basar l'autorització d'accés a Plataforma (anagrames,
distintius, aspecte exterior, equipament, assegurances, etc.).

o

No informar, d'acord al procediment definit, dels accidents o de qualssevol
circumstàncies que suposin un risc d'accident, en els quals es vegi involucrat
personal i/o equips depenents de l'adjudicatari o que, per a ell, executin obres
o serveis. Tindrà la mateixa consideració la comunicació que no es realitzi de
forma completa i/o veraç.

o

Qualsevol infracció comesa i, fins i tot, la simple presència a l'interior de la zona
restringida del recinte aeroportuari, sota la influència de l'alcohol o de les
drogues. Tindrà igual consideració la negativa a sotmetre's a les proves
pertinents.

o

Qualsevol conducta negligent, imprudent o temerària, per part de conductors o
vianants, que posi en greu perill la seguretat de les persones, les operacions o
els equips.

o

L'incompliment de qualsevol dels compromisos (1 a l'11) i (13 al 14) adquirits
per l'adjudicatari a través de la present Clàusula.

o

L'acumulació de deu infraccions greus en un període d'un any a explicar des de
la data d'imposició de l'última infracció.

o

L'incompliment de qualsevol altre requisit inclòs en aquesta Clàusula així com
l'incompliment de procediments, establerts per la direcció de l'aeroport, tindrà
consideració d'infracció Lleu, tret que la pròpia norma estableixi una altra cosa.

Les despeses d'elaboració del citat Pla correran per compte de l'adjudicatari i haurà de
mantenir-se actualitzat durant la vigència del contracte.

4.9.1. Normativa de Seguretat en Plataforma
Donat que la prestació dels serveis de Seguretat als aeroports implica el desenvolupament
de treballs a la plataforma d’aviació, tot el personal que desenvolupi una activitat que
depengui de l’adjudicatari es comprometrà a complir la normativa de seguretat en
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plataforma aplicable a cada aeroport, i a seguir totes les directrius i instruccions seran
prèviament subministrades al responsable de l’activitat de l’adjudicatari.

4.10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
L’ adjudicatari es compromet a complir les obligacions que imposi la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals 31/1995 de 8 de novembre, el RD 1627/97 del 24 d’ octubre i, l’ establert de
conformitat amb la legislació vigent aplicable de seguretat i salut en el treball.
Exigències generals per als contractistes:
Compromís de treballar en col.laboració amb l’ equip de prevenció del Projecte, l’ equip de
projecte, la direcció facultativa i el coordinador de seguretat i salut.
Presentar una memòria de seguretat i salut on hi consti:
El sistema de gestió de la prevenció, seguretat i salut a l’ obra, amb l’ organigrama preventiu,
recursos preventius, funcions i la coordinació d’ activitats empresarials amb altres contractistes,
subcontractistes i treballadors autònoms.
Un anàlisi de l’ Estudi de seguretat i salut amb indicació d’ eventuals deficiències i possibles
millores, incloses les previsions per la seguretat i salut en els treballs posteriors de reparació,
conservació i manteniment.
Un anàlisi de possibles situacions d’ emergència: mesures a adoptar, relacions a organitzar
amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i eficàcia. Prevenció de riscos a tercers.
Sistemes de participació dels treballadors del contractista i subcontractista, processos de
formació en seguretat i salut i informació dels riscos específics de l’ obra als treballadors.
Acreditar que l’ empresa disposa del Pla de prevenció de riscos laborals.
Presentar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) de l’ obra d’ acord amb el projecte, l’ ESS i els
procediments de treball i mitjans de l’ empresa.
Acreditar la inscripció al Registre d’ empreses acreditades (REA).
Compromís d’ elaborar conjuntament amb el coordinador de seguretat i salut el pla es pecífic
de prevenció per l’ acabament i posada en servei de l’ obra, quan així li encarregui el promotor.

4.11. ASPECTES MEDIAMBIENTALS
El cost derivat de la implementació o de les sancions derivades de l’ incompliment dels punts
recollits en aquest apartat aniran a càrrec de l’adjudicatari i serà, de la mateixa manera,
l’encarregat del seu compliment per part de tot el personal depenent de la seva activitat.
En el cas en què l’activitat desenvolupada per l’empresa, en virtut del present contracte, generi
residus de qualsevol tipus:
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L’empresa gestionarà els seus residus pel seu compte i d’acord amb la legislació vigent. No es
podrà fer ús de les instal·lacions de l’aeroport a tal efecte, excepte autorització expressa; en
aquest cas s’hauran de complir les condicions especificades en l’autorització.
Vehicles utilitzats en la prestació dels serveis
o

Els vehicles de l’empresa seran objecte dels corresponents controls d’ITV y/o
ITA, de qualsevol de les inspeccions obligatòries, o, en el seu defecte, d’un
manteniment planificat, en els terminis assenyalats per la normativa o assumits
en virtut de l’esmentat manteniment planificat.

o

L’empresa no abandonarà i/o desballestarà vehicles o equips en les zones
adscrites a l’aeroport.

L’adjudicatari tractarà de minimitzar, en la mesura que li sigui possible, les emissions a
l’atmosfera de qualsevol tipus.
Abans de la finalització de l’activitat, les instal·lacions i els terrenys utilitzats pel seu
desenvolupament hauran de quedar nets i lliures de residus i/o substàncies co ntaminants.
L’empresa respondrà davant de qualsevol administració europea, estatal, autonòmica o local,
de les infraccions de qualsevol normativa amb transcendència mediambiental que li siguin
imputades a ella o a les seves empreses subcontractades. Respondrà igualment dels danys i
perjudicis derivats de les seves activitats o de les activitats de les empreses que tinguin
subcontractades.
L’empresa respondrà davant de qualsevol administració europea, estatal, autonòmica o local,
de les infraccions de qualsevol normativa amb transcendència mediambiental que li siguin
imputades a ella o a les seves empreses subcontractades. Respondrà igualment dels dan Is i
perjudicis derivats de les seves activitats o de les activitats de les empreses que tinguin
subcontractades.

4.12. QUALITAT DEL SERVEI
El licitador haurà de presentar, com a part de la documentació, el seu propi pla de qualitat
associat al desenvolupament de la seva activitat, en el qual es recolliran els nivells de qualitat
que s'obtindran durant la prestació del servei i els mitjans utilitzats per a tal fi, de forma
detallada.
El pla de qualitat definitiu haurà de ser aprovat per la Direcció de l'aeroport prèviament a l'inici
de l'activitat.

4.12.1. Control de l’activitat
El adjudicatari haurà de subministrar mensualment informes sobre el servei realitzat amb
el seu desglossament, segons les indicacions de la Direcció de l’Aeroport.
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4.12.2. Facturació
La facturació de serveis associats al present plec es realitzarà mensualment i sobre la
base de les hores de servei prestades realment per l'empresa adjudicatària.
Pel cas de l’aeroport de Lleida-Alguaire, a dia 20 de cada mes es presentartà el quadrant
d’hores del més següent, el qual haurà de ser acceptat per la direcció de seguretat.
Per tots dos aeroports, abans d’emetre la factura mensual, es farà arribar a l’aeroport el
desglossament d’hores realment realitzades per lloc de treball per persona per dia, per a
aprobació per part del Responsable de l’expedient, un cop aprobat s’adjuntarà a la factura
mensual.
La facturació total de serveis associats al present contracte de servei no podrà superar, en
cap cas, l'import que resulti d'adjudicació.

4.13. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA. PLA D’AUTOPROTECCIÓ
Davant de situacions d’emergència a l’aeroport, l’adjudicatari haurà de realitzar les operacion s
que li corresponguin segons el que especifica el Pla d’Emergència i el Pla d’Autoprotecció de
l’Aeroport.
L’adjudicatari i el seu personal hauran de tenir coneixement dels corresponents Plans
d’Emergència i d’autoprotecció de l’Aeroport i hauran de comprometre’s al compliment del seu
contingut, tant en cas d’emergència com en cas de simulacre.
D’altra banda, la Direcció de l’Aeroport es compromet a facilitar al adjudicatari les successives
actualitzacions d’aquests plans.
Abans del començament de l'activitat, el concessionari haurà de presentar el seu propi pla
d'emergència per a la instal·lació de combustibles, que haurà de ser aprovat per la direcció de
l’aeroport.

4.14. TRANSICIÓ DEL SERVEI
S'estableix un període de transició del servei de dues setmanes (previ a l'inici efectiu del
contracte).
Aquest període de transició es dividirà en dos períodes.
Un primer període d'una setmana de durada, en el qual el personal seleccionat per part de
l'empresa adjudicatària haurà de participar en les proves d'explotació operatives de l'aeroport
i en sessions de formació, en les dates en les quals determini la Direcció de l'aeroport. En tot
cas, las proves operatives es desenvoluparan durant dos dies, amb una durada aproximada
de 8 hores per dia, sense suposar un cost addicional per Aeroports de Catalunya.
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Un segon període, de familiarització amb la instal·lació i procediments operatius, o per a la
realització d'activitats d'interès que determini la direcció de l'aeroport, amb una durada d'una
setmana.
La participació en les activitats associades a aquest període de transició no suposarà un cost
addicional per Aeroports de Catalunya.

4.15. NORMATIVA LEGAL I ESPECÍFICA
L'adjudicatari serà responsable que, durant el transcurs de la seva operació en l'aeroport, el
servei objecte del present expedient compleixin en tot moment amb la normativa aplicable.
S’entén per sentit més ampli que els materials, recanvis, eines, equips, equips de protecció
individual i col∙lectiva, mètodes de treball i mesures de seguretat empleats hauran de segu ir la
normativa vigent.
L'Empresa Adjudicatària haurà de complir amb l'establert en els Manuals, Planes i
Procediments específics de l'Aeroport: Manual d'Aeròdrom, Manual de Manteniment, Pla Local
de Seguretat, Pla d'Autoprotecció,..

4.16. INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS
L’Empresa Adjudicatària respondrà de l’exacte compliment de les seves obligacions legals i
contractuals amb els seus proveïdors i amb els seus subcontractistes i, especialment, que els
materials lliurats en compliment del contracte són de la seva plena propietat, de lliure disposició
i estan lliures de càrregues i gravàmens a favor de tercers.
L’Empresa Adjudicatària s’obliga a donar completa i puntual observança a totes les obligacions
de caràcter administratiu, fiscal o laboral que li siguin exigibles en el compliment del contracte.
L’Empresa Adjudicatària haurà de justificar documentalment a AEROPORTS DE CATALUNIA,
quan aquesta ho requereixi, el compliment de les obligacions a què es refereixen els apartats
anteriors. La no presentació de la corresponent documentació justificativa constitueix
incompliment contractual molt greu.
El incompliment o el compliment defectuós de les obligacions contractuals podrà donar lloc a
la imposició de sancions.

4.16.1. Infraccions
Es consideren infraccions les que a continuació es descriuen:
o

Infraccions Lleus:

 Incompliment de les obligacions d’uniformitat dels treballadors, i/o neteja dels
mateixos.
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 Retard injustificat superior a 30 minuts sobre el temps de resposta de les emergències,
d’acord amb el que estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques.

 Retards en el lliurament d’informes superior a 5 dies o presentar incorrectament.
 Incompliment de les obligacions del Plec de Prescripcions Tècniques relatives al
respecte, decòr i comportament a causa dels treballadors de l’Empresa Adjudicatària
en la realització de les seves funcions.

 Pertorbar innecessàriament el normal funcionament d’alguna de les dependències de
l’Aeroport, així com afectar innecessàriament l’operativitat de companIies, agents
Handling o qualsevol altra empresa que realitzi treballs a l’Aeroport.

 Incorrecta utilització de mitjans i/o instal∙lacions aeroportuàries.
 Incompliment del Plec de Prescripcions Tècniques, llevat que sigui considerat infracció
greu o molt greu

o

Infraccions Greus:

 Retard injustificat superior a 1 hora sobre el temps de resposta de les emergències,
d’acord amb el que estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques.

 Incompliments injustificats de la planificació de treballs
 No complir injustificadament amb la data d’acabament prevista en els treballs
encomanats.

 Incompliment de l’obligació dels seus treballadors de portar visible i en vigor, la tarjeta
d’identificació aeroportuària.

 Cometre 3 o més faltes lleus en 2 mesos.
 Negligència i incompliment de la normativa mediambiental.
 Retards en el lliurament d’informes superior a 15 dies.
 Lliurament d’informes incomplets o falsos.
 No disposar de mitjans de comunicació urgent per a les 24 hores del dia, tots els dies
de l’anI, mitjançant telèfon mòbil o no tenir‐lo operatiu (apagat o bústia de veu).

o

Infraccions Molt Greus:

 No aportar personal amb la qualificació professional adequades d’acord amb l’oferta.
 No lliurar a temps els informes setmanals i mensuals
 Cometre 3 o més faltes greus en 2 mesos.
 No complir amb la Normativa de Seguretat aeroportuària.
4.16.2. Sancions
Les sancions que s’interposaran segons el grau d’aquestes seran:
o

Amonestació amb caràcter previ: Sense càrrega pecuniària.
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o

Infracció Lleu: Fins a un 5% de la certificació mensual.

o

Infracció Greu: Fins a un 10% de la certificació mensual.

o

Infracció Molt Greu: El 20% de la certificació mensual, podent arribar a la
resolució del contracte.

Per a la determinació de les sancions derivades de la demora en el compliment del termini
d’execució o compliment de terminis parcials, s’estarà a la graduació annexada al Plec de
Prescripcions Tècniques de Bases que regeix la present contractació.
Els imports econòmics de les sancions acordades, es faran efectius mensualment sobre
les corresponents certificacions, mitjançant minoracions en les mateixes, excepte en casos
que no fos possible, en els quals es procediria a la incautació de la fiança.
Així mateix, en el cas que els productes no compleixin els requisits tècnics establerts,
AEROPORTS està facultada per rebutjar el subministrament i retornar-ho al proveïdor
sense cap cost.
Amb independència de tot el que s’esmenta anteriorment, l’Empresa Adjudicatària estarà
subjecte a rescabalament per danIs i perjudicis derivats de dol o negligència en el
compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquests supòsits, la
indemnització es determinarà per AEROPORTS en virtut dels perjudicis causats, amb
prèvia audiència de l’interessat, i sense perjudici de les accions legals, d’àmbit penal en el
seu cas, que corresponguin.
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4.17. MITJANS MATERIALS
AEROPORTS DE CATALUNYA posarà a disposició de l'adjudicatari, durant el temps de durada
del contracte, les instal·lacions necessàries pel desenvolupament de l'activitat:
Lloc de treball per a control de circuit tancat de televisió i control d'accessos
Maquinària i equips situats en els controls de seguretat (escàner, raigs x) i maquinària i equips
necessaris per a realitzar les tasques de control de circuit tancat de televisió i control
d'accessos
Mobiliari
Oficina
Telèfon: es proporcionaran els terminals, havent de córrer l'adjudicatari amb el consum
associat a dites terminals.
Connexió a Internet (quota mensual a càrrec de l'adjudicatari)
Subministraments d'aigua i energia (a càrrec de l'adjudicatari. S'estimarà mensualment el
consum d'aquests subministraments exteriors)
NOTA: Abans de la data límit de presentació d'ofertes es facilitaran als licitadors les taxes
corresponents a lloguer de locals a l’Aeroport de Lleida-Alguaire prèvia sol·licitud a
AEROPORTS DE CATALUNYA.
A l’aeroport d’Andorra-La Seu, l’adjudicatari disposarà dels següents Mitjans materials:

4.17.1. Locals i superfícies
L’adjudicatari disposarà dels següents espais per a la realització de les seves tasques:


Centre de control

En el centre de control es duen a terme les tasques de vigilància de l’Aeroport a través
de les diferents càmeres instal·lades a la infraestructura.
Aquesta sala es troba situada a la primera planta de l’edifici torre terminal,
concretament al costat terra (v. Imatge 1). Les dimensions són d’11,9 m2.
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Imatge 1: Ubicació centre de control

En aquesta sala hi ha les connexions necessàries en cas en què l’adjudicatari
requereixi connectar els seus equips informàtics. No hi ha connexió d’Internet en
aquesta sala.
El mobiliari d’aquesta dependència està format per una taula, dues cadires i un
penjarobes. No es disposa de telèfon fix. En cas necessari es podria posar telèfon fix
per part del gestor aeroportuari. En aquesta sala també hi ha els equips necessaris per
dur a terme les tasques de control. El llistat dels equips de control de l’aeroport
d’Andorra-La Seu es pot consultar a l’Annex 5.
Els equips per desenvolupar les tasques de control tenen contractats un manteniment
a tercers. En cas en què l’adjudicatari faci malbé els equips haurà de respondre’n
davant del gestor.
L’Aeroport proporcionarà un llistat amb tot el mobiliari facilitat a l’adjudicatari, així com
el seu estat, de forma prèvia al inici de les operacions. En cas en què l’adjudicatari
malmeti dit mobiliari haurà de respondre’n davant del gestor un cop finalitzat el
contracte. El mateix succeirà amb els diferents sistemes i equips de l’Aeroport.


Caseta de control de vehicles

En la caseta de control de vehicles s’inspeccionen els vehicles de l’Aeroport que han
d’accedir a la Zona Crítica Temporal de l’Aeroport.
Aquesta caseta es troba al costat aire, en la posició que s’indica a l’Annex 3 del present
plec. Les dimensions són de 9,5 m2. S’adjunta detall en la imatge 2:
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Imatge 2: Característiques caseta control de vehicles

En aquesta sala hi ha les connexions necessàries en cas en què l’adjudicatari requereixi
connectar els seus equips informàtics. No hi ha connexió d’Internet en aquesta sala.
El mobiliari d’aquesta dependència està format per una taula, un box de dos calaixos i dues
cadires. L’espai es troba correctament climatitzat. En cas necessari es podria posar telèfon fix
per part del gestor aeroportuari
L’Aeroport proporcionarà un llistat amb tot el mobiliari facilitat a l’adjudicatari, així com el seu
estat, de forma prèvia al inici de les operacions. En cas en què l’adjudicatari malmeti dit mobiliari
haurà de respondre’n davant del gestor un cop finalitzat el contracte.


Zona de facturació-filtres

En aquesta zona es duran a terme les tasques d’inspecció d’equipatges i filtre de passatgers.
No es tracta d’una zona específica per al personal de seguretat, si no que és compartida amb
els passatgers i altres serveis com handling o Guàrdia Civil.
Aquesta zona es troba a l’edifici terminal torre, a la planta baixa, dintre de la part corresponent
a terminal segons s’indica a la imatge 3. Les dimensions són de 46 m2.
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Imatge 3: Zona de facturació-filtres
En aquesta zona hi ha una taula i una cadira per a realitzar les tasques d’inspecció
d’equipatges, una taula i una cortina per a realitzar les tasques d’inspecció de persones i dues
taules per a les safates.
L’Aeroport proporcionarà un llistat amb tot el mobiliari facilitat a l’adjudicatari, així com el seu
estat, de forma prèvia al inici de les operacions. En cas en què l’adjudicatari malmeti dit mobiliari
haurà de respondre’n davant del gestor un cop finalitzat el contracte.

La plataforma de l’Aeroport, Zona Crítica Temporal, també serà una zona de treball del
personal. No obstant, aquesta no es descriu. L’adjudicatari rebrà els procediments relacionats
amb l’establiment de la Zona Crítica Temporal per a poder operar correctament a l’Aeroport.
L’adjudicatari no haurà d’abonar cap quantitat respecte als consums d’energia, aigua, lloguer o
telèfon fixe en les zones assignades.
L’adjudicatari haurà de mantenir totes les instal·lacions cedides en perfecte estat de
manteniment i neteja encara que l’Aeroport disposi d’un servei de neteja.
Si l’adjudicatari requereix d’altre material per a la realització de la seva activitat l’haurà d’aportar,
comunicant prèviament a la Direcció de l’Aeroport quin material és, la seva proposta d’ubicació
i la finalitat del mateix.
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4.17.2. Equips informàtics i de comunicacions
L’adjudicatari haurà d’oferir els equips informàtics i de comunicacions que consideri necessaris
per a la realització dels serveis descrits en el present plec. Aquests equips aniran a càrrec de
l’adjudicatari.
L’adjudicatari haurà de proporcionar al seu càrrec com a mínim:
-

1 Telèfon mòbil (com contacte principal per l’Aeroport).

L’aeroport proporcionarà els següents equips:
-

1 Emissora terra-terra

-

1 Emissora terra-aire

L’ adjudicatari tindrà cura de la seva correcta utilització y serà responsable del seu
manteniment. En cas en què l’adjudicatari requereixi de més emissores, aquestes seran
proporcionades pel mateix.
4.17.3. Vehicle
L’adjudicatari haurà de disposar d’un vehicle per a poder realitzar les rondes pel perímetre de
l’Aeroport. Aquest vehicle haurà d’estar disponible els dies que l’Aeroport disposi de servei de
vigilància i seguretat.
El vehicle haurà de ser de tipus 4x4 per a poder realitzar correctament les rondes pels camins
del perímetre de l’Aeroport. Així mateix, haurà d’estar equipat amb un equip mòbil terra-aire
amb les freqüències de l’Aeroport ja que accedirà al costat aire de la infraestructura.
El vehicle o vehicles proporcionats per l’empresa adjudicatària hauran de disposar d’ITV i
estaran sotmesos a inspeccions per part de l’Aeroport d’acord amb el seu planning
d’inspeccions de proveidors externs.

4.17.4. Equips de SEGURETAT i material
L’Aeroport disposa dels següents equips de seguretat per a la correcta realització de les
tasques descrites en el present plec:

Tipus d’Equip

Marca
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Modelo

AÑO DE
Unitats
FABRIC.

Inspecció per Rx de bodega i mà

SMITHS
DETECTION

HI-SCAN
7555i

2015

1

Arc detector de metalls

GARRET

PD 6500i

2014

1

Detector manual de metalls

GARRET

Superscanner 2014

3

ETD

SMITHS
DETECTION

Ionscan 600

-

1

LED

CEIA

EMA-3

-

1

L’Aeroport també disposa de detector d’explosius líquids tipus B.
En quant a materials es refereix, l’Aeroport disposa de guants i bosses STEBS en l’actualitat.
Durant el termini en què l’adjudicatari presti servei a l’Aeroport, els equips disponibles poden
patir modificacions segons les necessitats o modificacions de la normativa. Qualsevol anomalía
o manca en els materials disponibles i detectada per l’adjudicatari haurà d’ésser comunicada a
la Direcció de l’Aeroport i a qui aquest consideri oportú amb la menor brevetat possible.
Els equips seran entregats en correcte estat de funcionament per part del gestor qui té
contractat el servei de manteniment dels mateixos a un tercer. En cas en que l’adjudicatari no
faci un bon ús dels mateixos, essent responsable del seu deteriorament, tret del desgast propi
del seu ús normal, serà responsable d’abonar la seva reparació.
Els equips s’entregaran sota firma de ambdues parts per certificar el seu estat i es rebran sota
firma per certificar els possibles danys a reparar.
L’adjudicatari podrà aportar a l’Aeroport altres equips en cas en què els requereixi. El
manteniment d’aquests equips correrà al seu càrrec.

4.18. CARTELLS I SENYALITZACIÓ
Tots els cartells, senIals i similars, tant fixes com mòbils, que es vulguin col•locar a les
instal•lacions aeroportuàries hauran de ser aprovats per la Direcció de l’aeroport. Serà la
Direcció qui autoritzi la seva instal•lació i qui determini la normativa a seguir en el seu dissen I,
en el cas en que sigui necessari.
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5.

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE PROPOSTES TÈCNIQUES

El licitador haurà de lliurar la seva proposta tècnica seguint l'estructura que es defineix en el present
apartat, i incloent explícitament el contingut indicat. S'hauran de tenir en compte els requisits
especificats en els apartats anteriors del present PPT.

5.1. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA
En l’apartat correponent del present PPT se estableix l’estructura, perfil i dedicació mínima.
El licitador haurà de presentar una declaració responsable firmada en la qual figuri el
compromís de compliment d’aquestes dotacions i nombre d’hores mínim.
El licitador presentarà en la seva oferta l'organigrama, dedicació i Curriculum Vitae (que
inclourà formació, qualificació i capacitació tècnica i experiència) dels següents recursos:
Coordinador.
Recursos propis in-situ
Personal propi

5.2. DESCRIPCIÓ D’EQUIPAMIENT
En l’apartat corresponent del present PPT se especifiquen els medis tècnics mínims per al
correcte Desenvolupament del servei.
El licitador haurà de presentar una declaració responsable firmada en la qual figuri el
compromís de compliment d’aquestes dotacions mínimes.
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6.

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ

Els sistemes emprats per a la valoració de les ofertes són els que s’’indiquen en el Plec de Clàusules
Administratives de referència.
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ANNEX 1. AIP

AIP
ESPAÑA

AD 2-LESU 1
WEF 25-APR-19

1. INDICADOR DE LUGAR-NOMBRE DEL AERÓDROMO
AERODROME LOCATION INDICATOR - NAME

LESU - ANDORRA LA SEU D’URGELL

2. DATOS GEOGRÁFICOS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL AERÓDROMO

AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

ARP: 422046N 0012453E. Ver AD 2-LESU ADC
Distancia y dirección desde la ciudad: 3.8 km SW.
Elevación: 802 m / 2630 ft.
Ondulación geoide: 53.03 + 0.05 m. (1)
Temperatura de referencia: 30º C
Declinación magnética: 0º (2015)
Cambio anual: 6.8’E
Administración AD: Aeroports de Catalunya
Dirección: Aeródromo Andorra-La Seu d'Urgell – 25711, Montferrer (Lleida)
TEL: +34-973 355 324
FAX: +34-973 058 066
AFTN: LESU
E-mail: operacions@aeroportandorralaseu.cat
Tránsito autorizado: VFR
Observaciones: (1) Para todos los puntos del AD.

ARP: 422046N 0012453E. Ver AD 2-LESU ADC
Distance and direction from the city: 3.8 km SW.
Elevation: 802 m / 2630 ft.
Geoid undulation: 53.03 + 0,05 m. (1)
Reference temperature: 30º C
Magnetic variation: 0º (2015)
Annual change: 6.8’E
AD administration: Aeroports de Catalunya
Address: Aeródromo Andorra-La Seu d'Urgell – 25711, Montferrer (Lleida)
TEL: +34-973 355 324
FAX: +34-973 058 066
AFTN: LESU
E-mail: operacions@aeroportandorralaseu.cat
Approved traffic: VFR
Remarks: (1) For all AD points.

3. HORARIO DE OPERACIÓN

OPERATIONAL HOURS

Aeropuerto: HR AD (Uso restringido):
V: MON-SUN 0630-SS,
I: MON-SUN 0730-SS.
HR AD (Uso público):
PPR 30 HR. Excepcionalmente, en casos de urgencia o situación
imprevista, se podrá solicitar mediante PPR 12 HR. (1)
Aduanas e Inmigración: No.
Servicios médicos y de sanidad: No.
AIS/ARO: Si (2)
Información MET: V: MON & THU 0830-1630, FRI-SUN 0900-1700, EXC JUNAUG: THU-MON 0900-1700.
I: THU-MON 0800-1600, EXC FEB: MON &THU 0900-1700
MAR: MON & THU 0930-1730, FRI-SUN 0800-1600.
TUE-WED: Otros horarios bajo PPR.
ATS: PPR 30 HR. Excepcionalmente, en casos de urgencia o situación
imprevista, se podrá solicitar mediante PPR 12 HR. (3)
Abastecimiento de combustible: 30 MIN después de la apertura del AD hasta
30 MIN antes del cierre del AD. (4)
Asistencia en tierra: Si, PPR 30 HR a operacions@aeroportandorralaseu.cat.
Excepcionalmente, en casos de urgencia o situación
imprevista, se podrá solicitar mediante PPR 12 HR.
Seguridad: Sí, PPR 30 HR a operacions@aeroportandorralaseu.cat.
Excepcionalmente, en casos de urgencia o situación imprevista, se
podrá solicitar mediante PPR 12 HR.
Deshielo: No.
Observaciones:
(1) Ver casilla 20.
(2) Centro de Operaciones en Andorra-La Seu d'Urgell AD:
TEL: +34-973 355 324.
(3) Ver casillas 18 y 20. Para información sobre HR de operación pública,
consultar NOTAM en vigor. El NOTAM se publicará con una antelación
mínima de 24 HR. Excepcionalmente, en casos de urgencia o
situación imprevista, se podrá publicar NOTAM hasta 6 HR antes de la
activación de uso público.
(4) Abastecimiento de combustible en uso público y restringido por
gravedad. Por presión PPR 30 HR. Excepcionalmente, en casos de
urgencia o situación imprevista, se podrá solicitar mediante PPR 12
HR.

Airport: HR AD (Restricted use):
V: MON-SUN 0630-SS,
I: MON-SUN 0730-SS.
HR AD (Public use):
PPR 30 HR. As an exception, in the event of emergency or
unexpected situation, it could be requested with PPR 12 HR. (1)
Custom and Immigration: No.
Health and Sanitation: No.
AIS/ARO: Yes (2)
MET briefing: V: MON & THU 0830-1630, FRI-SUN 0900-1700, EXC JUN-AUG:
THU-MON 0900-1700.
I: THU-MON 0800-1600, EXC FEB: MON &THU 0900-1700
MAR: MON & THU 0930-1730, FRI-SUN 0800-1600.
TUE-WED: Other hours under PPR.
ATS: PPR 30 HR. As an exception, in the event of emergency or unexpected
situation, it could be requested with PPR 12 HR. (3)
Fuelling: 30 MIN after AD opening time until 30 MIN before AD closing time.
(4)
Handling: Yes, PPR 30 HR to operacions@aeroportandorralaseu.cat.
As an exception, in the event of emergency or unexpected
situation, it could be requested with PPR 12 HR.
Security: Yes, PPR 30 HR to operacions@aeroportandorralaseu.cat.
As an exception, in the event of emergency or unexpected situation,
it could be requested with PPR 12 HR.
De-icing: No.
Remarks:
(1) See item 20.
(2) Operations Centre at Andorra-La Seu d'Urgell AD:
TEL: +34-973 355 324.
(3) See items 18 and 20. For information on public use HR, consult
NOTAM in force. NOTAM will be issued with a minimum of 24 HR. As
an exception, in the event of emergency or unexpected situation, a
NOTAM could be published until 6 HR before the activation of public
use.
(4) Fuelling available during public and restricted use by gravity. By
pressure PPR 30 HR. As an exception, in the event of emergency or
unexpected situation, it could be requested with PPR 12 HR.

4. SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CARGA Y MANTENIMIENTO

HANDLING SERVICES AND FACILITIES

Instalaciones para el manejo de carga: No.
Tipos de combustible: AVGAS 100LL, JET A-1.
Tipos de lubricante: No.
Capacidad de reabastecimiento: AVGAS 100LL: 5000 L, 6.6 L/s.
JET A-1: 15000 L, 6.67 L/s.
Instalaciones para el deshielo: No.
Espacio disponible en hangar: No.
Instalaciones para reparaciones: No.
Observaciones: Ninguna.

Cargo facilities: No.
Fuel types: AVGAS 100LL, JET A-1.
Oil types: No.
Refuelling capacity: AVGAS 100LL: 5000 L, 6.6 L/s.
JET A-1: 15000 L, 6.67 L/s.
De-Icing facilities: No.
Hangar space: No.
Repair facilities: No.
Remarks: None.
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5. INSTALACIONES PARA LOS PASAJEROS

PASSENGER FACILITIES

Hoteles: No.
Restaurante: Si. Consultar horarios en www.aeroportandorralaseu.cat
Transporte: No. Taxi y coche de alquiler O/R al gestor del AD.
Instalaciones médicas: Botiquín de primeros auxilios.
Banco/Oficina Postal: No.
Información turística: Si.
Observaciones: Todos los servicios anteriores en La Seu d’Urgell, 3.8 Km SW.

Hotels: No.
Restaurant: Yes. See schedules on www.aeroportandorralaseu.cat
Transportation: No. Taxi and rental car O/R to the AD manager.
Medical facilities: First-aid kit.
Bank/Post Office: No.
Tourist information: Yes.
Remarks: All services above are available at La Seu d’Urgell, 3.8 Km SW.

6. SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

Categoría de incendios: HR AD uso restringido: medios propios.
HR AD uso público: 1. Categoría 2 a 4 PPR 30 HR.
Excepcionalmente, en casos de urgencia o situación
imprevista, se podrá solicitar mediante PPR 12 HR. (1)
Equipo de salvamento: De acuerdo a la categoría de incendios publicada.
Retirada de aeronaves inutilizadas: Servicio proporcionado por compañías
externas con un tiempo máximo de
respuesta de 5 HR. Grúas y equipos de
apoyo con capacidad hasta 23 TM.
Aeronave máxima atendida AT72.
Observaciones: (1) Ver casilla 20.
Horario operativo: Para la salida de aeronaves, desde el
momento anterior al arranque de motores hasta 15 minutos
después del despegue. Para la llegada de aeronaves, desde
10 minutos antes de la hora prevista de aterrizaje o desde el
momento de la autorización de aterrizaje hasta la parada de
motores.
Horario de servicio: Desde hora y media antes del horario
operativo hasta 45 minutos después de la desactivación del
horario público.

Fire category: HR AD restricted use: own means.
HR AD public use: 1. Category 2 to 4 PPR 30 HR.
As an exception, in the event of emergency or unexpected
situation, it could be requested with PPR 12 HR. (1)
Rescue equipment: According to the fire category published.
Removal of disabled aircraft: Service provided by external companies with a
maximum response time of 5 HR. Cranes and
support equipment with a capacity up to 23 TM.

7. DISPONIBILIDAD ESTACIONAL/REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS

SEASONAL AVAILABILITY/OBSTACLE CLEARING

Equipo: No.
Prioridad: No.
Observaciones: Ninguna.

Equipment: No.
Priority: No.
Remarks: None.

8. DETALLES DEL ÁREA DE MOVIMIENTO

MOVEMENT AREA DETAILS

Plataforma: Superficie: Asfalto.
Resistencia: PCN 76/F/A/W/T.
Calles de rodaje: Anchura: 15 m.
Superficie: Asfalto.
Resistencia: PCN 22/F/C/W/T.
Posiciones de comprobación: Altímetro: Punto de espera en pista, cabecera
RWY 03: 802 m / 2628 ft.
VOR: No.
INS: Ver AD 2-LESU PDC.
Observaciones: Ninguna.

Apron: Surface: Asphalt.
Strength: PCN 76/F/A/W/T.
Taxiways: Width: 15 m.
Surface: Asphalt.
Strength: PCN 22/F/C/W/T.
Check locations: Altimeter: Runway-holding position, head of
RWY 03: 802 m / 2628 ft.
VOR: No.
INS: See AD 2-LESU PDC.
Remarks: None.

9. SISTEMAS Y SEÑALES DE GUÍA DE RODAJE

TAXIING GUIDANCE SYSTEM AND MARKINGS

Sistema de guía de rodaje: Puntos de espera de la pista, señales direccionales
a puestos de estacionamiento, letreros.
Señalización de RWY: Umbral, designadores, eje, faja lateral.
Señalización de TWY: Faja lateral y eje.
Observaciones: Ninguna.

Taxiing guidance system: Runway-holding positions, indication signs to
stands, boards.
RWY markings: Threshold, designators, centre line, side stripe.
TWY markings: Side stripe and centre line.
Remarks: None.

10. OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO

AERODROME OBSTACLES

Obstáculos que perforan las superficies de Transición, Horizontal Interna,
Cónica, Aproximación y Despegue establecidas en el Anexo 14 de OACI:

Obstacles which penetrate Transitional, Inner Horizontal, Conical, Approach
and Take-off surfaces contained in Annex 14 of ICAO:

Ver carpeta del DVD "Item 10".

See DVD folder "Item 10".

Observaciones: Ver AD 2-LESU AOC.

Remarks: See AD 2-LESU AOC.

AIRAC AMDT 14/17

Maximum aircraft served: AT72.
Remarks: (1) See item 20.
Operational hours: For aircraft on departure, from the moment
before engine start-up until 15 minutes after take-off. For the arrival
of aircraft, from 10 minutes before the expected time of landing or
from the moment landing clearance is granted until engine
shutdown.
Service hours: From one and a half hours before the operational
hours until 45 minutes after the deactivation of public use hours.
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11. SERVICIO METEOROLÓGICO PRESTADO

METEOROLOGICAL SERVICE PROVIDED

Oficina MET: Andorra-La Seu d'Urgell MET.
HR: Ver casilla 3.
METAR: Semihorario.
TAF: 24 HR.
TREND: No.
Información: En persona y telefónicamente.
Documentación de vuelo/Idioma: Carta y lenguaje claro / Español.
Cartas: Mapas previstos significativos y de viento y de temperatura en altitud.
Equipo suplementario: No.
Dependencia ATS atendida: AFIS.
Información adicional: Oficina principal Valencia; H24; TEL: +34-963 690 750.
Oficina meteorológica Andorra-La Seu d'Urgell: HR: ver
casilla 3. TEL: +34-973 350 582.
Observaciones: Se hacen avisos de aeródromo.

MET office: Andorra-La Seu d'Urgell MET.
HR: See item 3.
METAR: Half-hourly.
TAF: 24 HR.
TREND: No.
Briefing: In person and by telephone.
Flight documentation/Language: Charts and plain language / Spanish.
Charts: Significant forecasted maps, and wind and temperature in altitude.
Supplementary equipment: No.
ATS unit served: AFIS.
Additional information: Main office Valencia: H24; TEL: +34-963 690 750.
Meteorological office Andorra-La Seu d'Urgell: HR: see
item 3. TEL: +34-973 350 582.
Remarks: Aerodrome warnings available.

12. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA

RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

RWY

Orientación
Direction

DIM
(m)

THR
PSN

THR ELEV
TDZ ELEV

SWY
(m)

CWY
(m)

Franja (m)
Strip (m)

OFZ

RESA
(m)

RWY/SWY SFC
PCN
RWY: Asfalto/Asphalt
PCN 22/F/C/W/T
SWY: No
RWY: Asfalto/Asphalt
PCN 22/F/C/W/T
SWY: No

03

031.01° GEO 1267 x 28
031° MAG

422010.17N
0012424.04E

THR: 802 m / 2628 ft
TDZ: No

No

60 x 150

1387 x 80

No

No

21

211.01° GEO 1267 x 28
211° MAG

422045.37N
0012452.56E

THR: 802 m / 2628 ft
TDZ: No

No

60 x 150

1387 x 80

No

No

CWY
60 m

160 m

THR 03

340 m

03
21

1267 m

800.75 m

0.02%

187 m

580 m

13. DISTANCIAS DECLARADAS
RWY

0.07%

801.51 m

0.11%

801.55 m

0%

801.16 m

0.8%

801.52 m

Remarks: None.
Profile:
801.52 m

801.04 m

Observaciones: Ninguna.
Perfil:

1.27%

CWY
60 m
THR 21

DECLARED DISTANCES

TORA (m)

TODA (m)

ASDA (m)

LDA (m)

1267
1267

1327
1327

1267
1267

1267
1267

Observaciones: Ninguna.

Remarks: None.

14. ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA

APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Pista: 03
Aproximación: Luces de identificación de umbral.
PAPI (MEHT): 3.05º (7.46 m / 24 ft) (1)
Umbral: No.
Zona de toma de contacto: No.
Eje pista: No.
Borde de pista: No.
Extremo de pista: No.
Zona de parada: No.
Observaciones: (1) Para notificación de incidencias o solicitud de mayor
intensidad, contactar con el Centro de Operaciones en
Andorra-La Seu d’Urgell AD:131.6 MHz, TEL: +34-973 355
324.

Runway: 03
Approach: Threshold identification lights.
PAPI (MEHT): 3.05º (7.46 m / 24 ft) (1)
Threshold: No.
Touchdown zone: No.
Runway centre line: No.
Runway edge: No.
Runway end: No.
Stopway: No.
Remarks: (1) To give notification of occurrences or request a higher intensity,
contact the Operations Centre at Andorra-La Seu d'Urgell AD:
131.6 MHz, TEL: +34-973 355 324.
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Pista: 21
Aproximación: Luces de identificación de umbral.
PAPI (MEHT): 2.99° (9.6 m / 32 ft). (1) (2)
Umbral: No.
Zona de toma de contacto: No.
Eje pista: No.
Borde de pista: No.
Extremo de pista: No.
Zona de parada: No.
Observaciones: (1) Para notificación de incidencias o solicitud de mayor intensidad,
contactar con el Centro de Operaciones en Andorra-La Seu
d’Urgell AD: 131.6 MHz, TEL: +34-973 355 324.
(2) PAPI RWY 21 sólo utilizable entre 2 NM y el umbral.

Runway: 21
Approach: Threshold identification lights.
PAPI (MEHT): 2.99° (9.6 m / 32 ft). (1) (2)
Threshold: No.
Touchdown zone: No.
Runway centre line: No.
Runway edge: No.
Runway end: No.
Stopway: No.
Remarks: (1) To give notification of occurrences or request a higher intensity,
contact the Operations Centre at Andorra-La Seu d’Urgell AD:
131.6 MHz, TEL: +34-973 355 324.
(2) PAPI RWY 21 only usable between 2 NM and the threshold.

15. OTRA ILUMINACIÓN, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA

OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

ABN/IBN: No.
WDI: 1 cerca THR 03, 1 cerca THR 21, 1 cerca mitad de RWY. No LGTD.
Iluminación de TWY: Balizas reflectantes de borde.
Iluminación de plataforma: No.
Fuente secundaria de energía: Grupo electrógeno que proporciona un tiempo
de conmutación (luz) de máximo 15 SEC para
luces de identificación de umbral, PAPI, TWR,
SEI y central eléctrica.
Observaciones: Ninguna.

ABN/IBN: No.
WDI: 1 near THR 03, 1 near THR 21, 1 near middle of RWY. No LGTD.
TWY lighting: Edge reflective markers.
Apron lighting: No
Secondary power supply: Engine generators that provide a maximum
switch-over time (light) of 15 SEC for THR
identification lights, PAPI, TWR, SEI and power
building.
Remarks: None.

16. ZONA DE ATERRIZAJE PARA HELICÓPTEROS

HELICOPTER LANDING AREA

Situación: Uso de pista para el aterrizaje.
– FATO: RWY 03/21. Ver casilla 12.
Elevación: Ver casilla 12
Dimensiones, superficie, carga admisible, señalización:
– FATO: RWY 03/21. Ver casilla 12.
– Rodaje en tierra: Calles de rodaje. Ver casilla 8.
– Estacionamiento: Plataforma. Ver PDC.
– Tipo de superficie: Ver casillas 8 y 12.
– Resistencia: Ver casillas 8 y 12.
– Señalización: Ver casilla 9.
Orientación: Ver casilla 12.
Distancias declaradas: Ver casilla 13.
Iluminación: Ver casilla 14.
Observaciones: Ninguna.

Position: Use of runway for landing.
– FATO: RWY 03/21. See item 12.
Elevation: See item 12.
Dimensions, surface, maximum weight, marking:
– FATO: RWY 03/21. See item 12.
– Ground taxiing: Taxiways. See item 8.
– Stand: Apron. See PDC.
– Type of surface: See items 8 and 12.
– Strength: See items 8 and 12.
– Marking: See item 9.
Direction: See item 12.
Declared distances: See item 13.
Lighting: See item 14.
Remarks: None.

17. ESPACIO AÉREO ATS

ATS AIRSPACE

Denominación y límites laterales
Designation and lateral limits

FIZ ANDORRA-LA SEU D’URGELL (RMZ)
422452N 0012248E; 422409N 0012951E, desde
este punto siguiendo arco de 5 NM centrado en el
ARP, sentido horario hasta 421736N 0011939E,
422452N 0012248E.
422452N 0012248E; 422409N 0012951E, from
this point following an arc of 5 NM centred on the
ARP, clockwise up to 421736N 0011939E,
422452N 0012248E.

Límites verticales
Vertical limits

Clase de
espacio aéreo
Airspace
class

Unidad responsable
Idioma
Unit
Language

Altitud de
transición
Transition
altitude

5000 ft AMSL
SFC

G

La Seu AFIS
ES/EN

1850 m / 6000 ft

Observaciones: AD ubicado al NW del TMA de Barcelona y en el sector de
circulación VFR con límites verticales: 1000 ft AGL/AMSLMAX ALT VFR SECTOR (FL80) (ver ENR 2.1).
La FIZ estará activa sólo en horario ATS.

Remarks: AD located to the NW of TMA Barcelona and on the VFR traffic
sector with vertical limits: 1000 ft AGL/AMSL-MAX ALT VFR
SECTOR (FL80) (see ENR 2.1).
The FIZ will only be active during ATS hours.

18. INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN ATS

ATS COMMUNICATION FACILITIES

Servicio
Service
AFIS

Distintivo llamada
Call sign

FREQ
(MHz)

HR

La Seu Información

122.200

H24 (1)

131.600

HR ATS (2)

121.500

HR ATS

AIRAC AMDT 03/19

Observaciones
Remarks
(1) Fuera del horario de operación ATS esta frecuencia se utilizará
para comunicaciones A/A / Outside ATS operation hours, this
frequency shall be used for A/A communications.
BACK-UP
(2) Fuera del horario de operación ATS esta frecuencia se utilizará
para comunicaciones G/A / Outside ATS operation hours, this
frequency shall be used for G/A communications.
EMERG

AIS-ESPAÑA

AIP
ESPAÑA

AD 2-LESU 5
WEF 25-APR-18

19. RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE
Instalación (VAR)
Facility (VAR)

ID

FREQ

HR

RADIO NAVIGATION & LANDING FACILITIES
Coordenadas
Coordinates

ELEV
DME

Observaciones
Remarks

No.

20. REGLAMENTACIÓN LOCAL

LOCAL REGULATIONS

Aeronave máxima permitida en la infraestructura, ATR72-212 A con
aprobación de procedimiento específico. Helicóptero máximo permitido,
Bell 412.

Maximum aircraft allowed on the infrastructure, ATR72-212 A with specific
procedure approval. Maximum helicopter allowed, Bell 412.

Antes de operar en la infraestructura consultar NOTAM en vigor.

Before operating on the infrastructure consult NOTAM in force.

Las aeronaves de envergadura superior a 17 m sólo podrán circular por la calle
de rodaje en plataforma N, accediendo a los PRKG 21-23 por la GATE B.

Aircraft exceeding a wingspan of 17 m can only move through apron taxiway
N, accessing PRKG 21-23 by GATE B.

Los helicópteros podrán realizar rodaje aéreo y terrestre en las calles de rodaje
del aeródromo. Los helicópteros con diámetro de rotor superior a 13 m sólo
podrán realizar rodaje aéreo por las calles de rodaje en plataforma N, E y W.

Helicopters may carry out air and ground taxi on the taxiways of the
aerodrome. Helicopters with a rotor blade diameter higher than 13 m can only
accomplish air taxi on apron taxiways N, E and W.

Los helicópteros de diámetro de rotor superior a 13 m, que deban acceder a la
zona de hangares y que no dispongan de ruedas para el rodaje terrestre,
deberán ser remolcados por la calle de rodaje en plataforma S hasta el hangar
correspondiente.

Helicopters with a rotor blade diameter higher than 13 m, which need to
access the hangar zone and are lacking wheels for ground taxi, shall be towed
through apron taxiway S up to the corresponding hangar.

MÍNIMOS OPERACIONALES

OPERATIONAL MINIMA

En el AD sólo se operará en condiciones VFR.

Operations on the AD shall only take place under VFR conditions.

Prohibido operar con nieve o hielo en pista.

Operations with snow or ice on runway are forbidden.

Extremar precauciones con vientos superiores a 20 Kt.

Proceed with extreme caution with winds of over 20 Kt.

ACEPTACIÓN DE COMPAÑÍAS AÉREAS

ACCEPTANCE OF AIRLINES

Las compañías aéreas que operen en la infraestructura deben ser aceptadas
por el gestor del aeropuerto acorde a procedimiento interno publicado en:
www.aeroportandorralaseu.cat.

Airlines operating at the infrastructure must be accepted by the airport
management in accordance with internal procedures published at:
www.aeroportandorralaseu.cat.

OPERACIÓN USO RESTRINGIDO

RESTRICTED USE OPERATION

Se requiere de equipo de radio para operar en el AD.

Radio equipment is required to operate on the AD.

Las aeronaves que utilicen este AD están obligadas a disponer de equipo
adecuado para mantener escucha en la frecuencia 122.200 MHz para
autocontrol. Transmitirán en la misma sus intenciones así como la evolución
de las diferentes fases de su vuelo, para conocimiento y en su caso
separación por parte de las demás aeronaves que formen parte del tránsito del
aeródromo.

Aircraft using the AD are obliged to have adequate equipment in order to
monitor frequency 122.200 MHz for self-control. On that same frequency they
shall transmit their intentions and their evolution through the different phases
of the flight, in order to provide other aerodrome traffic with information that
shall aid in keeping own separation if required.

El Centro de Operaciones de Andorra-La Seu d’Urgell AD ofrecerá orientación
sobre la ocupación de la plataforma, proporcionará servicio de repostaje de
combustible y otra información de interés. Contactar una vez abandonada la
pista en la frecuencia 131.600 MHz.

The Operations Centre of Andorra-La Seu d’Urgell AD may offer orientation on
apron occupancy, provide refuelling services and further information of
interest. Contact on frequency 131.600 MHz after runway is vacated.

Ninguna estación aeronáutica del aeródromo podrá dar ningún tipo de
información de aeródromo en la frecuencia 122.200 MHz.

No aeronautical station shall provide any type of aerodrome information on
frequency 122.200 MHz.

OPERACIÓN USO PÚBLICO

PUBLIC USE OPERATION

Se publicará mediante NOTAM el horario de prestación AFIS. Consultar
NOTAM en vigor antes de operar en la infraestructura. Se publicará NOTAM
con una antelación mínima de 24 HR. Excepcionalmente, en casos de
urgencia o situación imprevista, se podrá publicar NOTAM hasta 6 HR antes
de la activación de uso público. En cualquier caso se establecerá contacto con
TWR antes de entrar a la FIZ.

AFIS provision hours shall be published by NOTAM. Consult NOTAM in force
before operating on the infrastructure. NOTAM will be issued with a minimum
of 24 HR. As an exception, in the event of an emergency or unexpected
situation, a NOTAM may be published up until 6 HR before the activation of
public use. In any case contact with TWR will be established before entry on
FIZ.

Para operar en la FIZ, cuando ésta se encuentre activa, es obligatoria la
presentación de plan de vuelo y llevar equipo de radio a bordo.

To operate in the FIZ, when activated, it is compulsory to file a flight plan and
to carry radio equipment on board.

Los pilotos que quieran realizar vuelos de aerotaxi o de transporte comercial
de pasajeros deberán solicitar la activación de aeródromo de uso público al
menos 30 HR antes de la hora de operación prevista, mediante solicitud por
correo electrónico a la dirección operacions@aeroportandorralaseu.cat y
mediante confirmación telefónica al +34-973 355 324. Excepcionalmente, en
casos de urgencia o situación imprevista, se podrá solicitar con 12 HR de
antelación a la activación de uso público.

Pilots wishing to accomplish taxi service or passenger commercial transport
flights must request the activation of public use aerodrome at least 30 HR in
advance of the estimated hour of operation, by means of an electronic mail to
operacions@aeroportandorralaseu.cat and telephonic acknowledgement to
+34-973 355 324. As an exception, in the event of up an emergency or
unexpected situation, it may be requested 12 HR in advance before the
activation of public use.

Los ULM que quieran operar durante el horario publicado de uso público
deberán enviar solicitud 2 horas antes de su previsión de vuelo mediante
correo electrónico a la dirección operacions@aeroportandorralaseu.cat, y
mediante confirmación telefónica (+34-973 355 324) para determinar la
posibilidad de realización de vuelo y, de ser así, concretar el horario del mismo.

ULM wishing to operate during the public use hours published, must send a
request two hours ahead of the estimated time of flight by means of an e-mail
to the address operacions@aeroportandorralaseu.cat, and by telephonic
confirmation (+34-973 355 324) in order to determine the possibility of
accomplishing the flight and, if so, fix flight times.

Durante la operativa de uso público se reservan los PRKG 11 a 15, 21 y 22 para
el estacionamiento de aeronaves de transporte comercial de pasajeros y
aerotaxis. El acceso a los PRKG 16, 17, G, H, I, L y K por parte de aviación
general en plataforma, deberá realizarse únicamente a través de la TWY M.
PRKG 23 no podrá ser utilizado en estos casos. Prohibida la circulación de
aeronaves por TWY M durante la salida autónoma de los PRKG 21 a 23.

During public use operation PRKG 11 to 15, 21 and 22 are reserved for the
parking of passenger commercial transport and air taxi aircraft. Access to
PRKG 16, 17, G, H, I, L and K by general aviation on the apron, shall only take
place through TWY M. PRKG 23 cannot be used in these cases. Traffic of
aircraft via TWY M is not allowed during autonomous exit from PRKG 21 to 23.

AIS-ESPAÑA
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NOTIFICACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

OPERATIONAL SAFETY REPORTS

En el caso específico de notificaciones de seguridad relacionadas con el
proveedor de servicios de información aeronáutica AFIS, pueden remitirse a la
dirección de correo electrónico:
ferronatssafety@ferrovial.com

On the specific instance of safety reports related with the aeronautical
information service provider AFIS, these may be sent to the e-mail address:

21. PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDOS

NOISE ABATEMENT PROCEDURES

No.

No.

22. PROCEDIMIENTOS DE VUELO

FLIGHT PROCEDURES

Los helicópteros utilizarán los mismos puntos de notificación en el circuito de
tránsito de aeródromo que el resto de aeronaves, y aterrizarán y despegarán
por pista.

Helicopters shall use the same reporting points on the aerodrome traffic
circuit as the rest of aircraft, and shall land on and take-off from the runway.

PROCEDIMIENTOS DE VISIBILIDAD REDUCIDA (LVP)

LOW VISIBILITY PROCEDURES (LVP)

El aeropuerto de Andorra-La Seu d’Urgell no dispone de Procedimientos de
visibilidad reducida.

Low visibility procedures are not available at Andorra-La Seu d’Urgell airport.

CIRCUITO DE TRÁNSITO DE AD

AD TRAFFIC CIRCUIT

ferronatssafety@ferrovial.com

21
03

23. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

ADDITIONAL INFORMATION

Presencia frecuente de buitres leonados y milanos reales en las
inmediaciones del aeropuerto, especialmente concentrados en los despegues
por la RWY 03 y aterrizajes por la RWY 21.

Frequent presence of griffon vultures and red kites in the surrounding areas of
the airport, especially concentrated on RWY 03 departures and RWY 21
arrivals.

Cortantes de viento en final, en especial en la RWY 21.

Windshear on final, especially on RWY 21.

Actividad de parapente en aproximación a la RWY 03 (en las proximidades del
punto de notificación VFR "S") y despegue de la RWY 21y actividad de
aeromodelismo en coordenadas 422000N 0012735E.

Paragliding activity on approach to RWY 03 (in the vicinity of VFR reporting
point "S") and take-off from RWY 21 and aeromodelling activity at coordinates
422000N 0012735E.

Montículo en las proximidades de RWY 21.

Mound on the vicinity of RWY 21.

AIRAC AMDT 07/18
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ANNEX 2. PERSONAL A SUBROGAR

ANNEX 3. PLÀNOLS

Annex 4. Relació de vols comercials 2018 i 2019 Aeroport Andorra-La Seu

Mes

2018
2019
Passatgers Passatgers

2018
Nombre
operacions

2019
Nombre
operacions

Gener

781

507

391

266

Febrer

623

313

292

263

Març

801

336

319

298

Abril

644

231

294

141

Maig

921

419

Juny

1.184

486

Juliol

841

385

Agost

944

479

Setembre

1.052

551

Octubre

727

392

Novembre

780

403

Desembre

520

258

Hores de seguretat
- 2018: 970 hores de servei
- 2019 (període Gener-Abril): 130 hores de servei

Annex 5-Llistat equips de la sala de control

Unitats

Any d’adquisició

Grabador Samsung 64

1

2014

Monitor 19’ Fujitsu L19 TEED per a grabador

1

2014

Pantalles LCD/LED 42’’

2

2014

Ordinador amb pantalla HP Compact

1

2014

Teclat control PTZ Samsung

1

2014

Element

