PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PÚBLIC
PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ALIENACIÓ I DESBALLESTAMENT DE
VEHICLES ABANDONATS.
Primera - OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l’objecte del present contracte, la prestació del servei de desballestament dels
vehicles procedents d’abandonaments a la via pública o ingressats al dipòsit municipal i
declarats “no aptes” per a circular, inclosa la seva alienació, atenent les determinacions que
s’especifiquen en el plec de condicions que regulen aquest contracte i d’acord el que preveu la
normativa vigent sobre la gestió dels vehicles fora d’ús.
Aquest servei inclou la retirada, trasllat, dipòsit i alienació de vehicles abandonats i/o renunciats
pels seus titulars, o declarats residus sòlids dins el terme municipal de Granollers realitzant així
mateix la baixa del vehicle en els fitxers de la Direcció General de Trànsit. L'empresa
adjudicatària retirarà el vehicle per al seu tractament i destrucció, lliurant el corresponent
certificat de destrucció.

Aquest Plec de prescripcions tècniques particular s’ha confeccionat tenint en compte allò
previst a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb diversitat
funcional, així com els criteris d'accessibilitat universal i de disseny universal o disseny per a
totes les persones, tal com són definits en la legislació vigent.
Segona - CONDICIONS TÈCNIQUES.
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar les tasques següents:


Desballestar els vehicles i assimilats que la policia local els posi a disposició amb
aquesta finalitat. Prèviament els hauran de descontaminar i procedir al reciclatge de
totes les parts susceptibles de reaprofitament.



Retirar del dipòsit municipal o de la via pública els vehicles que indiquin els
responsables de la Policia Local.

Aquesta retirada s’haurà d’efectuar amb els propis mitjans de l’adjudicatari sense cost per la
policia local, en un termini màxim de 5 dies naturals comptats des del moment de la sol·licitud
de retirada. Tanmateix, si el vehicle abandonat representa un greu perill per a les persones o la
seguretat ciutadana o vial, es farà constar aquesta circumstància en la comunicació a
l’adjudicatari del servei, i en aquest cas, la retirada haurà de fer-se en un termini màxim de 72
hores des la comunicació de l’ordre.
La Policia Local, comunicarà a l'adjudicatari, mitjançant escrit que podrà ser tramés per fax o
correu electrònic, o bé telefònicament, l’ordre de retirada d’un vehicle.


Portar un registre dels vehicles retirats i de les incidències que s’hagin registrat.



La complimentació dels certificats de desballestament que siguin procedents d'acord
amb la normativa vigent i les gestions administratives i telemàtiques necessàries per
l’anotació de la baixa definitiva dels vehicles al Registre de vehicles de la Direcció
General de Trànsit



Procedir al pagament d’una quantitat per cada vehicle portat a desballestar.
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Tercera - DIPÒSIT DE VEHICLES
En aquells casos en que sigui inviable el desplaçament i/o ingrés del vehicle en els dipòsits
municipals, es podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària, mitjançant un escrit, que procedeixi a
retirar el vehicle de la via pública i el mantingui en dipòsit fins que se n’autoritzi el
desballestament.
En aquest sentit, l’interessat haurà de garantir, a les seves dependències, un espai mínim de 5
places d’estacionament per a vehicles tipus turisme a disposició de la policia local si així fos
requerit.

Quarta - TEMPORALITAT
El servei es prestarà de dilluns a divendres, de 08:00 a 21:00 hores, llevat d’urgències
degudament justificades.
La prestació inclou la presentació de grua i personal suficient en el lloc requerit en el termini
màxim de cinc dies naturals per a realitzar la primera retirada de vehicles, des de l’avís de la
Policia Local.

Cinquena – PREU I FORMA DE PAGAMENT.
Els preus mínim a satisfer, per cada vehicle lliurat a l’adjudicatari als efectes de gestió com a
residu sòlid urbà, seran:
Ciclomotors i motocicletes: 30 euros més IVA.
Turismes, tot terrenys i furgons:

180 euros més IVA.

Camions (MMA superior a 3500 kg):

200 euros més IVA.

El pagament a l’Ajuntament es farà com a mínim semestralment, prèvia presentació d’un
informe detallat dels vehicles portats a desballestar durant el període i la corresponent
liquidació meritada, multiplicant el nombre de vehicles retirats i desballestats en el període pel
preu definitivament aprovat per aquest contracte.
El pagament es farà efectiu durant els 30 dies següents a la validació per part de la policia local
del informe detallat del nombre de vehicles portats al gestor durant el període presentat.
Sisena - REQUISITS PER A PODER LICITAR
Estan facultades per a contractar les persones naturals o jurídiques que tinguin capacitat
d’obrar i estiguin inscrites en el Registre General de Gestors de Residus de Vehicles fora d’ús
de la Generalitat de Catalunya.
Les instal·lacions de gestió de vehicles fora d’ús hauran d’estar donades d’alta al Registre
d’establiments industrials de Catalunya i complir les condicions tècniques del Decret 217/1999,
de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús; Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i normativa mediambiental
concordant.
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Setena - Altres consideracions.
ACCIONS PER A UNA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE













El servei objecte del contracte es desenvoluparà respectant les normes sociolaborals
vigents a Espanya i en la Unió Europea, i de l'Organització Internacional del Treball.
En la determinació del pressupost del contracte s'haurà de tindre en compte el salari
base i totes aquelles retribucions establertes en el conveni, pactes o contractes laborals
que resultin de l'aplicació al contracte.
En el desenvolupament del servei objecte del contracte s’hauran d’adoptar, en tot cas,
les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball, i les mesures
necessàries per evitar que de l’execució del contracte es puguin derivar danys al
personal municipal o a la ciutadania en general.
L'empresa adjudicatària en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà mitjançant
declaració responsable l'afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones
treballadores destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació s'estendrà a tot el
personal subcontractat per l'empresa adjudicatària principal.
En tot cas s’haurà de respectar el principi de no discriminació per raó de gènere i
s’haurà d’evitar l’ús del llenguatge i imatges sexistes, que es fa extensiu a la
documentació que presenti el/s licitador/s.
A l'inici de l’execució del contracte l'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla
d'igualtat entre homes i dones durant l'execució del contracte, en els termes que
estableix la Llei orgànica 3/2017 sobre la igualtat efectiva entre homes i dones.
L’empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment tots els requisits de gestió
ambiental que disposa l'Ajuntament de Granollers, amb el propòsit d’utilitzar productes
de baix consum de recursos i materials, reduir les emissions contaminants, i minimitzar
la generació de residus i incentivar la seva valorització energètica, així com l’economia
circular.
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