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Grupo Parlamentario
Á Mesa do Parlamento

María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputado e deputada pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 8ª.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O 2 de xuño de 2016, a Axencia Europea de Seguridade Aérea (EASA) prohibiu a
actividade dos helicópteros do modelo Eurocopter Super Puma H225, despois do
accidente dunha aeronave destas características no Mar do Norte, en Noruega, desde esa
data O Helimer 401, quedou paralizado.

Esta suspensión foi levantada o 7 de outubro, para os Eurocopter Super Puma H225,
para aqueles aparatos que tivesen as engraxes cambiadas e baixo a condición de revisión
diaria.

Dende Salvamento Marítimo, en outubro, indicouse que o Helimer 401 estaría en
funcionamento a principios de 2017: “O helicóptero recuperará a condición de
aeronabilidade a partir do próximo mes”. Non obstante, a día de hoxe, segue paralizado,
tras case 10 meses de inactividade.

Hai que ter en consideración que no momento da súa adquisición indicouse, en relación
ás súas características técnicas que o Helimer 401, era “unidade de gran porte coas máis
modernas prestacións”. Supuxo un investimento de 24 millóns de euros.

A realidade é que a día de hoxe segue sen estar en funcionamento, e non dispoñemos de
información ao respecto, por iso a deputada e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas:

1ª) Cal é a situación actual do Hélimer 401?

2ª) Mantivo o Goberno galego contacto co Ministerio de Fomento para coñecer as
previsións da operatividade da nave?

3ª) No caso de que non se poda poñer en funcionamento que outras alternativas hai para
modernizar o equipo aéreo de salvamento marítimo?
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