Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Consulta preliminar de mercat.
Òrgan de contractació: Departament d’Interior
Tipus de contracte: Serveis
Procediment de licitació: Contracte subjecte a regulació harmonitzada.

Àmbit de consulta
Descripció de la prestació:
Noliejament d’aeronaus de comandament per donar suport a les operacions de
coordinació del dispositiu de mitjans aeris durant les campanyes forestals del 20222024 per a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
(DGPEIS).
Antecedents
En data 07 d’octubre de 2020 es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya la licitació de Serveis dels mitjans aeris de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) per als anys 20212023 (exp. IT-2021-12).
Amb aquesta publicació es procedia a licitar tant el manteniment dels mitjans aeris de
propietat com el noliejament d’altres mitjans aeris pels anys 2021-2023 donant
cobertura al dispositiu de Mitjans Aeris tant en els períodes de campanya forestal com
durant la resta de l’any. La licitació estava distribuïda en 10 lots:
•

•

•

•

LOT 1: Manteniment, subministrament de recanvis, administració de les
aeronaus i operació tècnica de vol de 2 helicòpters marca Eurocopter model
EC 135 P2 propietat de la Generalitat de Catalunya i adscrits a la DGPEIS,
amb matrícula EC-IQZ i EC-IFU respectivament. Així mateix, conversió
(“retrofit”) de l’helicòpter EC-IQZ des de la seva versió actual P2 a la versió P3 i
la seva adaptació per a ús polivalent en missions tant de lluita contra incendis
com de recerca i salvament; i overhaul dels motors de l’aeronau ECIFU.
Subministrament d’un sistema de localització de telèfons mòbils en operacions
de recerca i rescat.
LOT 2: Noliejament d’un helicòpter biturbina per a missions de recerca i
salvament, amb grua de rescat, instrumentat VFR nocturn i habilitat per a SAR
nocturn i subministrament i instal·lació d’un dipòsit de combustible a la base
d’Olot.
LOT 3: Noliejament d’un helicòpter biturbina per a missions de recerca i
salvament, amb grua de rescat i instrumentat VFR nocturn, i subministrament i
instal·lació d’un dipòsit de combustible a la base de Berga.
LOT 4: Noliejament de dos avions de càrrega amfíbia d’aigua (2 AVA A)
destinats a la vigilància i atac d’incendis i subministrament, manipulació i
càrrega de retardant de llarga durada per a les aeronaus adscrites a la
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•
•
•
•

•
•

DGPEIS.
LOT 5: Noliejament de tres avions de càrrega terrestre d’aigua destinats a la
vigilància i atac d’incendis forestals (3 AVA T), durant les campanyes forestals.
LOT 6: Noliejament de cinc helicòpters de comandament (5 HEL E), durant les
campanyes forestals.
LOT 7: Noliejament de dos helicòpters bombarders amb tanc d’aigua o galleda
externa d’immersió (GEI) (2 HEL C), durant les campanyes forestals.
LOT 8: Noliejament de quatre helicòpters bombarders amb galleda externa
d’immersió (GEI) (4 HEL D), tres d’ells durant les campanyes forestals i un
durant tot l’any.
LOT 9: Noliejament de quatre helicòpters bombarders amb galleda externa
d’immersió (GEI) (4 HEL D), durant les campanyes forestals.
LOT 10: Subministrament i manteniment d’un Vehicle Aeri No Tripulat (VANT /
UAV).

El lot 6 va estar objecte d’impugnació davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic. Vista la resolució dictada pel TCCSP, en data 27 de maig de 2021
l’Òrgan de Contractació va dictar resolució “per la qual es desisteix del lot 6 del
procediment de contractació de serveis dels mitjans aeris de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) per als anys 2021-2023,
distribuït en 10 lots, amb número d’expedient IT-2021-12”.
La Unitat de Suport Logístic i Mitjans Aeris (UMAER) considera imprescindible iniciar
un nou procediment de licitació per tal de donar cobertura al dispositiu de coordinació
dels mitjans aeris pels propers anys.
Al lot 6 de la licitació indicada anteriorment es van demanar, per desenvolupar el
servei de coordinació de les operacions de mitjans aeris, 5 helicòpters de
comandament amb les característiques següents:
Característica

Unitat
mesura

de

Motors

número

1

Pes màxim d’enlairament

kg

≥2200

Càrrega màxima disponible

kg

≥ 1.000

Potència d’enlairament

kw

≥ 630

Alçada de vol màxima

m

≥ 4.000

Temperatura mínima de treball

ºC

-40

Temperatura màxima de treball

ºC

ISA+35

Velocitat màxima

km/h

≥ 275

Temps de vol màxim a velocitat creuer

hh:mm

≥ 4:20

Capacitat càrrega suspesa

kg

≥ 1.110

HEL E
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L’equipament de missió requerit va ser el següent:
• Tallacables superior i inferior
• Disposaran d’un tren d’aterratge amb alçada suficient per tal que els permeti
estacionar en zones amb vegetació.
• Disposarà del nombre suficient de caixes de comunicacions que permetin
l’accés independent o simultani a totes les xarxes disponibles a la aeronau i
integrades en la aviònica de la mateixa que permeti les comunicacions durant
les operacions entre el personal d’a bord, de forma simultània o aïllada tant
del pilot, comandament de la intervenció (CI), i l’operador de vol . El CI
disposarà de una caixa pròpia que li permeti des de la seva posició a la
esquerra del pilot gestionar les comunicacions, de manera que aquestes no
estiguin supeditat a les del pilot i que permeti que en un mateix moment
puguin realitzar comunicacions independents el pilot i el CI.
Les missions de les aeronaus de comandament son les indicades a continuació:
•
•
•
•
•
•

Coordinar els mitjans aeris que participin en les tasques d’extinció d’un incendi
forestal.
Transportar persones i equipament destinat a la prevenció i extinció d’incendis.
Donar suport a emergències de protecció civil i col·laborar en tasques
d’evacuació de persones.
Reconèixer el territori i instal·lacions.
Fer formació i pràctiques del personal operatiu de la DGPEIS.
Qualsevol altra missió relacionada amb l’activitat de la DGPEIS que sigui
possible d’acord amb les capacitats tècniques i autoritzades de cada aeronau.

Les bases operatives on s’emplacen les aeronaus de comandament son habitualment
les següents, tot i que ocasionalment i per circumstàncies que garanteixin l’eficàcia de
la missió, es poden ubicar en alguna de les bases de la DGPEIS desplegades pel
territori de Catalunya:
•
•
•
•
•

Heliport de l’hospital Trueta de Girona
Heliport del parc de bombers de Lleida
Heliport del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya a
Reus
Heliport del parc de bombers de Manresa
Aeroport de Sabadell

Abast de la consulta
Per tal de preparar la nova licitació d’aeronaus que donin servei a les tasques de
coordinació de les operacions de mitjans aeris i organitzar un dispositiu que doni
cobertura a les necessitats esmentades durant els propers 3 anys, ens cal conèixer el
mercat i l’evolució d’aquest, i així garantir que aquestes es podran acomplir amb la
màxima operativitat i aplicant les innovacions necessàries.
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Els aspectes base de la consulta són el següents:
a) Proposta de cobertura de les necessitats que s’exposen sobre el dispositiu de
d’aeronaus de coordinació de mitjans aeris de la DGPEIS.
b) Exposició de les característiques tècniques i performances de les propostes
aportades.
c) Quantificació econòmica per una contractació de 3 anys, incloent els aspectes
proposats, pel dispositiu de coordinació. Cal que es detallin i s’escandallin els
costos exposats.
d) Possibles millores tant amb novetats tecnològiques com operatives per el
dispositiu exposat.
e) Totes les propostes exposades han de aportar exemples de desenvolupament
propis de l’empresa o altres empreses, que siguin actuals i que es puguin
visitar.

Informació complementària

1. Aquesta consulta preliminar de mercat és només una indicació d'una possible
futura licitació, no un compromís d'iniciar el procediment.
2. No forma part de cap procés de pre-qualificació o pre-selecció i va adreçada a
totes les empreses del sector que estiguin interessades en prestar aquest servei o
que pensin que poden aportar solucions.
3. Metodologia:
•

Les empreses interessades aportaran les propostes en format PDF i les
enviaran per correu electrònic a la Unitat de Suport Logistic i Mitjans Aeris
(UMAER a partir d’ara) a umaer@gencat.cat. En el cas de que els propostes
aportades tinguin dimensió de més de 20MB s’enviarà a traves de
WETRANSFER o similar.

•

El projecte a presentar ha de constar de tots els punts enumerats en l’apartat
abast de la consulta amb un màxim de 5 fulls A4 per una sola cara amb lletra
Arial 11.

•

Les propostes podran aportar documentació annexa, fora del cos general del
document.

•

En les propostes aportades han de constar les dades de mínim dues persones
de contacte.

•

Un cop rebudes les consultes la UMAER les valorarà i demanarà aclariments
si fos necessari. Llavors els responsables de la UMAER proposaran una data
per una reunió, si ho creuen necessari, amb els representants de les empreses
presentades on exposar el dispositiu i resoldre dubtes.
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4. Tots els costos de la elaboració i/o presentacions de les consultes aniran a càrrec
de les empreses interessades i en cap cas seran imputables a aquesta administració.
5. Una vegada acabada la consulta, amb els resultats s’elaborarà una memòria que
inclourà totes les actuacions realitzades, les empreses que hi han intervingut, les
qüestions formulades i les respostes obtingudes, a fi que el procediment sigui
totalment transparent. No obstant això, el Departament no revelarà cap informació
tècnica o comercial que hagi estat designada pel participant com a confidencial.
6. Termini de la consulta preliminar: Del 15 al 26 de juliol de 2021.

