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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
TRANSPORT, DIPÒSIT I DESBALLESTAMENT DE VEHICLES INTERVINGUTS PER
L’AUTORITAT JUDICIAL EN ELS PARTITS JUDICIALS DE FIGUERES, DE LA SEU
D’URGELL I DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE TERRES DE L’EBRE

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és la prestació de serveis de recollida, transport, dipòsit,
custòdia i desballestament de vehicles considerats efectes judicials comissats per l’autoritat
judicial amb motiu de la incoació d’un procediment penal i vinculats a expedients tramitats
pels òrgans judicials de Catalunya.

Y

Les prestacions que són objecte del contracte es podran destinar als tipus de vehicles que
es detallen a continuació:

AN

a) Vehicles a motor: automòbils, ciclomotors, motocicletes, autocaravanes, furgonetes,
camions, autobusos i altres vehicles definits com a vehicles a motor pel Reglament
General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre .

R

b) Vehicles remolc: remolcs, caravanes, semiremolcs i altres vehicles definits com a vehicles
remolc pel Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.

R

c) Embarcacions i motocicletes nàutiques, definides al Reial Decret 98/2016, d’11 de març,
es consideraran vehicles a motor als efectes d’aquest contracte.

BO

d) Aeronaus, definides a la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre navegació aèria.
e) Queden exclosos de les prestacions d’aquest contracte els vehicles següents:
- Bicicletes i cicles i altres vehicles menors a aquests sense motor.

ES

La Secretaria per a l’Administració de Justícia, del Departament de Justícia, dins del seu
àmbit de competències, ha de garantir que tots els efectes judicials, incloent els vehicles
intervinguts a disposició dels òrgans judicials, comptin amb instal·lacio ns adequades per a la
seva custòdia en el marc del règim jurídic següent:


L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix en el seu article 104.d) que, dins dels
mitjans materials de l'Administració de justícia a Catalunya que corresponen a la
Generalitat de Catalunya s’hi inclouen, en tot cas, la gestió i la custòdia de les peces de
convicció i dels efectes intervinguts, en tot allò que no tingui naturalesa jurisdiccional.



El Decret del Departament de Presidència de la Generalitat 1/2018, de 19 de maig, de
creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix en el seu article 3.9.1 que el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya és competent per exercir les
atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en l’àmbit de les funcions
relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya.



El Decret del Departament de Justícia 278/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del
Departament de Justícia, estableix en el seu article 46.2.c), que a la Secretaria de
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Relacions amb l’Administració de Justícia (que passa a denominar-se Secretaria per a
l’Administració de Justícia en virtut del punt 2 de la disposició addicional primera del
Decret 258/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Justícia) li
correspon dirigir la gestió dels mitjans personals i dels recursos materials i econòmics de
l'Administració de justícia a Catalunya.
L’objecte del contracte es divideix en els lots següents:
Àmbit territorial del lot

1

Partit judicial de Figueres

2

Partit judicial de la Seu d’Urgell

3

Partits judicials de l’àmbit territorial de Terres de l’Ebre

Y

Lot

AN

En compliment del disposat en l’article 68.1.b) del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (RD 1098/2001, de 12 d’octubre), l’annex
número 4 d’aquest plec conté la informació detallada del preu de cadascuna de les unitats
en què es descompon el pressupost de licitació del contracte i de les previsions del nombre
d’unitats dels serveis a prestar.

R

R

L’empresa contractista prestarà el servei d’acord amb les instruccions del Servei d'Arxius,
Biblioteques i Efectes Judicials i dels Serveis Territorials de Girona, Lleida i Terres de l’Ebre
del Departament de Justícia, depenent del seu àmbit d’actuació, i amb estricte compliment
de la normativa que és d’aplicació a la gestió i conservació dels efectes judicials (Llei
d’enjudiciament criminal) i als dipòsits judicials (actualment, el Reial decret 2783/1976, de 15
d’octubre i l’Ordre de 14 de juliol de 1983) i que estigui en vigor en cada moment.

BO

Les adreces dels Serveis Territorials de Girona, Lleida i Terres de l’Ebre del Departament de
Justícia consten detallades en l’annex número 1 d’aquest plec.

ES

La formalització d’aquest contracte no atorga drets d’exclusivitat en la gestió del servei.
L’administració pot contractar en qualsevol moment amb altres empreses la prestació de
serveis anàlegs a la totalitat o a part dels que són objecte del present contracte sense que
això doni lloc a indemnització a favor dels contractistes.
En cap cas la prestació del servei implicarà exercici d’autoritat per part del contractista.
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2. INSTALACIONS DE DIPÒSIT I CUSTÒDIA DE VEHICLES, MITJANS MATERIALS
AUXILIARS I MITJANS PERSONALS REQUERITS PER A LA REALITZACIÓ DELS
SERVEIS
2.1. Instal·lacions destinades a la prestació del servei
2.1.1. Ubicació de les instal·lacions de dipòsit de vehicles

Ubicació dels dipòsits de custòdia de vehicles
En qualsevol dels termes municipals del partit judicial de Figueres
En qualsevol dels termes municipals del partit judicial de La Seu d’Urgell
En qualsevol dels termes dels municipis dels partits judicials de l’àmbit
territorial de Terres de l’Ebre

Y

Lot
1
2
3

AN

L’annex número 2 d’aquest plec de prescripcions tècniques inclou la relació de tots els
municipis de cada un dels partits judicials que conformen l’àmbit territorial de cada un dels
lots del contracte.

R

R

Qualssevol canvi d’emplaçament d’aquests dipòsits només podrà produir-se dins del terme
de qualsevol dels municipis del partit o dels partits judicials que corresponguin al mateix lot .
En aquest sentit, l’empresa contractista estarà obligada a comunicar formalment i amb la
suficient antelació a l’òrgan administratiu responsable del contracte qualssevol canvi
d’emplaçament dels dipòsits, que no podrà realitzar-se sense comptar amb autorització
prèvia i expressa de l’administració.

BO

L’accés a les instal·lacions s’haurà de produir a través de la xarxa viària de forma ordinària,
sense que hi hagi obstacles o irregularitats de la via que impedeixin o dificultin el trànsit de
vehicles i les vies secundàries d’accés hauran de ser plenament practicables.
2.1.2. Superfície d’estacionament de l’àrea de dipòsit dels vehicles

ES

L’àrea destinada al dipòsit de vehicles haurà de comptar amb una superfície mínima
disponible d’estacionament de vehicles intervinguts judicialment que respongui als requisits
següents:

Lot

Àmbit lot

1

Partit judicial de Figueres

2

Partit judicial de la Seu d’Urgell

3

Partits judicials de l’àmbit territorial de
Terres de l’Ebre

Superfície mínima exigida apta i
disponible d’estacionament de
vehicles intervinguts judicialment
4.700 m²
1.200 m²
1.250 m²

La superfície disponible exigida d’estacionament s’entén excloent l’ocupada per elements
constructius i per zones de circulació.
Aquesta superfície pot estar en un únic dipòsit de custòdia o repartida entre diversos dipòsits
de custòdia ubicats en els termes dels municipis de l’àmbit territorial del lot.

5

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

2.1.3. Requisits constructius de les instal·lacions que allotgen l’àrea de dipòsit de vehicles
L’àrea destinada al dipòsit dels vehicles intervinguts judicialment haurà d’estar inclosa dins
d’un recinte tancat, separat de les propietats limítrofes per elements constructius en tot el
seu perímetre de manera que l’entrada al recinte des de l’exterior només es pugui efectuar
per portes d’accés protegides i controlades. Els murs perimetrals que tanquin espais
descoberts del recinte hauran de tenir una alçada suficient per garantir que no hagi
intrusions en tota la seva extensió i que els bens custodiats al seu interior no es puguin
sostreure.
L’alçada de les portes del recinte ha de ser suficient per permetre l’accés a l’àrea destinada
a dipòsit judicial dels vehicles grua amb els vehicles remolcats.

Y

El recinte haurà de comptar amb espai lliure suficient per permetre les maniobres de les
grues que incorporin els vehicles remolcats a l’àrea de dipòsit judicial o que els desallotgin
de del recinte, amb distàncies d’almenys 15 metres entre parets.

R

AN

L’àrea destinada al dipòsit de vehicles intervinguts judicialment podrà ser descoberta o
totalment o parcialment coberta. Tindrà consideració d’àrea coberta aquella en què els
elements de la construcció (sostre i tancaments) permeten assegurar una prote cció total
dels vehicles dipositats enfront dels fenòmens atmosfèrics (radiació solar, vent, pluja, neu,
etc.).

R

L’àrea de dipòsit haurà de comptar amb els requisits constructius adients per al desguàs
adequat de les aigües pluvials.

BO

Les condicions de la topografia dels espais de dipòsit hauran de ser les optimes perquè no
puguin produir-se desplaçaments incontrolats de vehicles ni despreniments de terres o
d’altres materials. Així mateix haurà d’evitar-se el creixement incontrolat de vegetació i la
presencia d’animals en el recinte de dipòsit.

ES

Les edificacions hauran de comptar amb les garanties tècniques constructives que evitin
danys en els vehicles dipositats. El manteniment de les instal·lacions haurà d’assegurar que
les condicions anteriors es mantinguin al llarg del termini d’execució.
El recinte ha de comptar amb instal·lació elèctrica i enllumenat interior i exterior i amb xarxa
d’aigua potable i sanejament.

2.1.4. Altres requisits funcionals de les instal·lacions de dipòsit de vehicles
Cada instal·lació de custòdia haurà de comptar amb una superfície útil d’oficines, amb espai
suficient habilitat en el qual diligenciar la documentació administrativa pertinent dels
vehicles intervingut judicialment que es dipositin en el recinte per part dels cossos i forces de
seguretat o a petició del personal acreditat del Departament de Justícia .
2.1.5. Requisits administratius dels centres de desballestament de vehicles
Els centres que es destinin per a prestar els serveis de desballestament de vehicles
previstos en l’objecte d’aquest contracte hauran de disposar de les autoritzacions
administratives necessàries, d’acord amb l’establert en el Decret 217/1999, de 27 de juliol
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del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya sobre la gestió dels
vehicles fora d’ús.

2.2. Mitjans materials auxiliars destinats a la prestació del servei
L’empresa contractista ha de comptar amb una dotació de mitjans materials auxiliars
suficient per dur a terme les tasques pròpies del contracte:

2.2.1. Mitjans de comunicació
El contractista ha de comptar en les seves instal·lacions amb serveis i mitjans de transmissió
de veu i de dades per línia telefònica.

AN

Y

El contractista ha de comptar amb els mitjans que li garanteixin la comunicació permanent
amb el personal conductor que estigui efectuant la recollida i transport, de vehicles que, als
efectes anteriors, disposaran en els vehicles grua d’emissors-receptors de telefonia mòbil i/o
radiofonia.
2.2.2. Mitjans ofimàtics i de gestió documental

BO

R

R

El contractista ha de comptar en les seves instal·lacions amb els mitjans ofimàtics i de gestió
documental adients per crear i mantenir l’arxiu i inventari en format digital i físic de les dades
i la documentació dels vehicles en custòdia, d’acord amb el que es disposa en aquest plec.
Els mitjans ofimàtics hauran de ser aptes per crear i mantenir les bases de dades digitals,
arxivar en format digital documents i fotografies, escanejar i imprimir documents i enviar i
rebre correus electrònics.

2.2.3. Mitjans fotogràfics

ES

El contractista ha de comptar amb mitjans que li permetin efectuar fotografies digitals que
donin testimoni de l’estat dels vehicles immediatament abans que aquests passin a estar
sota la seva responsabilitat. Les càmeres digitals (independents o incorp orades a dispositius
com telèfons mòbils o tauletes) hauran de tenir una resolució adequada, per tal d'incorporar
la fotografia en el mòdul informàtic GEF, quan s'implementi aquesta funcionalitat . En els
vehicles grua s’ha de disposar de mitjans fotogràfics per enregistrar la ubicació i l’estat del
vehicle abans d’efectuar-ne la recollida i també s’ha de disposar de mitjans fotogràfics en el
dipòsit de custòdia per enregistrar l’estat del vehicle a la seva entrada en cas que el
transport a les instal·lacions no l’hagi efectuat el contractista.
2.2.4. Mitjans de transport de vehicles
L’empresa contractista ha de preveure, en cada cas, els mitjans logístics adients de
transport dels vehicles intervinguts judicialment. A tal efecte, l’empresa contractista haurà de
comptar amb els vehicles grua, propis arrendats, cedits o proporcionats per empreses
subcontractades, que siguin necessaris en cada cas quant a nombre i característiques
específiques per efectuar les operacions de transport en el menor temps poss ible i sense
risc de malmetre els vehicles transportats.
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En cap cas, el contractista podrà transportar vehicles intervinguts judicialment de manera
autònoma i sempre haurà d’efectuar-ne les operacions de transport prèviament autoritzades
mitjançant vehicles grua adients.
Les operacions de transport de vehicles intervinguts judicialment inclouen:







Y



La recollida i el trasllat inicial al dipòsit del contractista des de les instal·lacions on es
troben dipositats actualment els vehicles.
La recollida i el transport de vehicles per ordre judicial al dipòsit del contractista en el
transcurs de l’execució del contracte.
Els transports interns dins de les instal·lacions de custòdia per a la ubicació i
organització dels vehicles que el contractista tingui en dipòsit.
La preparació de la sortida de vehicles del dipòsit en el transcurs de l’execució del
contracte a instàncies dels interessats que comptin amb l’autorització judicial
corresponent, que inclourà les operacions necessàries per posar el vehicle a
disposició de l’interessat.
La sortida del dipòsit del vehicle per ordre judicial per procedir al seu desballestament
o per a altres finalitats que l’autoritat jurisdiccional determini en el transcurs de
l’execució del contracte.
La preparació de la sortida dels vehicles a la fi del contracte en el cas que es
produeixi un relleu d’empreses contractistes, que inclourà les operacions necessàries
per posar els vehicle a disposició de ser recollits per l’empresa contractista entrant.

AN



R

R

La dotació de vehicles grua, propis, arrendats, cedits o proporcionats per empreses
subcontractades, que l’empresa contractista posi a disposició del contracte haurà d’incloure
unitats de transport que completin els requisits funcionals següents:
Vehicles grua, degudament homologats, que permetin la recollida i transport al
dipòsit de tot tipus de vehicles, sigui com siguin les seves mides, de fins a 3.500 kg
de pes.

-

Vehicles grua amb plataforma o semiremolcs polivalents que permetin la recollida de
motocicletes o vehicles similars i de vehicles sense rodes, amb capacitat de portar
diversos vehicles a la vegada.

ES

BO

-

-

Vehicles grua, degudament homologats, que permetin la recollida i transport al
dipòsit de custòdia de vehicles pesants, de més de 3.500 kg de pes.

El vehicles grua hauran de trobar-se en bon estat, i hauran d’estar al corrent de les
reglamentacions, assegurances i revisions periòdiques corresponents.
La conservació i el manteniment dels vehicles grua que siguin de titularitat del contractista
aniran al seu càrrec i haurà d’efectuar, quan calgui, les reparacions i treballs de
manteniment necessaris per un perfecte estat de funcionament.
Els vehicles grua estaran condicionats amb tots els elements materials necessaris per a
l’efectiva prestació del servei, que es descriuen a continuació:
-

Hauran de gaudir de la potència, les dimensions i les característiques necessàries
que assegurin l’efectivitat de la correcta recollida i transport dels vehicles
intervinguts, incloent els de gran tonatge i els vehicles amb característiques es pecials
que no poden esser retirats amb vehicles grua estàndard.
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-

Hauran d’estar proveïts d’aparells per enganxament, transport o arrossegament dels
vehicles, necessaris per evitar danys en la seva recollida i transport.

-

Hauran de disposar del material accessori reglamentari de senyalització viària i
protecció necessari per a la correcta prestació de l’activitat com llums llampurnejats,
balises, senyalitzacions diürnes i nocturnes i altres dispositius complementaris que
calgui instal·lar en el vehicle grua, en el vehicle traslladat o en la via pública.

Serà responsabilitat de l’empresa contractista supervisar i garantir que les característiques
tècniques del vehicle o vehicles grua que es destinin a la prestació dels serveis compleixin la
normativa vigent i les condicions exigides en aquest contracte.
2.3. Personal destinat a la prestació del servei

R

AN

Y

Els serveis objecte de licitació seran duts a terme per un equip suficient de persones
dependents de l’empresa contractista o d’empreses subcontractades que s’encarregarà de
la direcció, organització, coordinació i supervisió del projecte, de la gestió administrativa, de
la gestió informàtica, de l’atenció als interessats, del manteniment de les instal·lacions, de la
vigilància de les instal·lacions i dels vehicles custodiats i de la càrrega, trasllat, descàrrega i,
en el seu cas, del desballestament dels vehicles. Aquest equip de persones estarà sota la
direcció de l’empresa contractista que, al seu torn, rebrà la supervisió tècnica de l’òrgan
administratiu gestor del contracte, que li aportarà el suport tècnic i de direcció quant a la
seva col·laboració en les tasques pròpies de l’execució dels serveis contractats.

R

L’empresa contractista haurà de comptar amb la dotació adient de personal propi o
subcontractat qualificat i en possessió de les llicències o permisos de conduir legalment
exigibles, suficients per satisfer les necessitats i requeriments de cada moment de recollida,
transport, dipòsit i desballestament de vehicles intervinguts per ordre judicial.

BO

L’empresa contractista ha preveure una planificació d’organització que permeti donar
resposta a les sol·licituds de servei les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, inclosos
diumenges i festius. En aquest sentit, l’empresa contractista ha de disposar d’un telèfon o
adreça de correu electrònic amb atenció durant les 24 hores del dia per cobrir qualsevol
eventualitat o urgència que incideixi en la bona marxa dels serveis.

ES

El personal destinat a la prestació del servei ha d’estar contractat per l’empresa contractista
o, en el seu cas, per empreses subcontractades, sense que es derivi cap relació laboral
entre aquestes persones i el Departament de Justícia.

2.4. Personal responsable del projecte
L’empresa contractista designarà una persona responsable com a coor dinadora de les
tasques de supervisió de l’execució d’aquest servei i per vetllar per la seva bona marxa.
En el cas del Departament de Justícia, aquesta funció serà exercida per la persona
responsable de l’òrgan gestor del contracte.
La persona responsable del projecte haurà de dependre directament del contractista
principal, serà l’interlocutor habitual per a resoldre tots aquells aspectes vinculats a
l’execució de les tasques previstes i haurà d’estar a plena disposició de l’òrgan gestor del
contracte del Departament de Justícia.
A tal efecte, el personal del contractista responsable del projecte o coordinador tindrà entre
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les seves obligacions les següents:
Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant de l’òrgan gestor del
contracte i canalitzar la comunicació entre l’empresa contractista i el personal de
l’equip de treball adscrit al contracte, d’una banda, i l’òrgan gestor del contracte,
d’altra banda, en tot allò relatiu a les qüestions derivades de l’execució.

-

Impartir al personal de l’empresa encarregat de l’execució del contracte les ordres i
instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei
contractat.

-

Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal de l’empresa de les
funcions que tenen encomanades.

-

Organitzar el personal de l’empresa amb l’objectiu de garantir el correcte
funcionament del servei.

Y

-

AN

3. SERVEIS A REALITZAR

3.1. Recollida i trasllat inicial des de les instal·lacions on es troben dipositats
actualment els vehicles.

BO

R

R

3.1.1. Lot 1 (partit judicial de Figueres) i Lot 3 (partits judicials de Terres de l’Ebre)
En aquests dos lots, no procedirà cap recollida i trasllat inicial des de les instal·lacions on es
troben dipositats actualment els vehicles intervinguts judicialment en els partits judicials de
Figueres (Lot 1) i els de les Terres de l’Ebre (Lot 3). Així, la recollida, trasllat i custòdia que
és objecte del contracte es limitarà a aquells vehicles que hagin d’ingressar en dipòsit per
resolució de l’autoritat judicials dictada a partir de la data d’inici d’execució dels serveis dels
lots 1 i 3.

ES

3.1.2. Lot 2 (partit judicial de La Seu d’Urgell)
L’empresa contractista haurà de recollir a l’inici del contracte els vehicles intervinguts per
ordre judicial dels dipòsits en que es troben custodiats actualment i haurà d’efectuar-ne el
trasllat des d’aquestes instal·lacions fins als seus dipòsits propis.
La ubicació actual de les instal·lacions de custòdia dels vehicles intervinguts judicialment és
la següent:
Partit judicial de la Seu d’Urgell

Lot 2

Instal·lacions en què es troben dipositats els vehicles actualment:
-

Dipòsit de vehicles Coll de Nargó, Carretera C-14, 155 - Coll de Nargó

Dades dels vehicles dipositats:
Nombre

Tipus
0
50
0

Vehicles tipus ciclomotor
Vehicles lleugers (≤ 3.500kgs)
Vehicles pesants (> 3.500 Kgs)

0%
100%
0%
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L’empresa contractista haurà d’identificar els vehicles intervinguts per ordre judicial que són
objecte de recollida i trasllat i enregistrar-ne les dades en un fitxer informàtic de full de càlcul
o de base de dades, d’acord amb les directrius i instruccions de l’òrgan gestor del contracte,
que establirà en cada cas un calendari de recollida i trasllats dels vehicles.
El personal de l’empresa contractista destinat a l’execució del contracte serà el responsable
d’identificar i enregistrar les dades dels vehicles decomissats en el fitxer informàtic
corresponent.
Si hi haguessin altres vehicles posats a disposició judicial en aquests o en altres dipòsits
d’aquests partits judicials, el contractista també els haurà d’identificar, enregistrar, recollir,
traslladar i dipositar en les seves instal·lacions.

AN

Y

Durant les tasques de trasllat, l’empresa contractista haurà de preveure i posar a disposició
els mitjans logístics adients així com totes les mesures i mitjans necessaris per garantir en
tot moment la integritat dels vehicles intervinguts de manera que el servei de recollida,
transport i descàrrega s’efectuï sense risc de malmetre’ls i en el menor temps possible.

R

R

En el moment immediat anterior a la recollida dels vehicles, el contractista documentarà el
seu estat amb fotografies digitals. Aquestes fotografies s’integraran en l’arxiu informàtic i
constituiran un testimoniatge per eximir el contractista dels danys produïts als vehicles amb
anterioritat. S’aixecarà acta de la recollida dels vehicles amb indicació de les dades dels
mateixos, del seu estat de conservació i de la data i hora en què té lloc. L’acta serà signada
de conformitat pel contractista i pel titular del dipòsit de recollida del vehicle i certificarà el
moment a partir del qual el vehicle passa a estar sota responsabilitat del contractista. Les
actes esmentades es conservaran en l’arxiu i s’integraran en còpia digital en els fitxers
informàtics.

BO

El servei de recollida i trasllat inicial dels vehicles intervinguts judicialment des de les
dependències en què actualment es custodien anirà a càrrec de l’empresa contractista
sense representar cap cost per al Departament de Justícia.

ES

El servei de recollida i trasllat inicial dels vehicles des de les dependències en què
actualment es custodien haurà de ser controlat, coordinat i supervisat per personal
dependent del contractista i sota la seva responsabilitat, tot i que la disponibilitat dels mitjans
logístics i auxiliars necessaris podrà ser parcialment o totalment pactada amb altres
empreses.
D’acord amb la planificació que faci l’òrgan gestor, el contractista durà a terme les
operacions adients per recollir dels dipòsits de custòdia de l’empresa sortint la dotació inicial
de vehicles, traslladar-la i reubicar-la en la seva totalitat en les noves instal·lacions de pròpia
titularitat en un termini màxim de 60 dies naturals. Les possibles incidències que es puguin
determinar en relació al transport dels vehicles intervinguts judicialment que no impliquin la
seva interrupció per causa justificada s’hauran de resoldre en un termini màxim de 8 hores.
3.2. Recollida i transport de vehicles en el transcurs de l’execució del contracte
En el transcurs de l’execució d’aquest contracte, els vehicles que determini l’autoritat judicial
amb motiu dels procediments penals hauran de ser dipositats en les instal·lacions de l
contractista.
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L’entrada de vehicles decomissats judicialment en les instal·lacions del contractista es
produirà normalment amb la intervenció de les forces i cossos de seguretat competents
encarregats d’actuar en l’execució de les disposicions jurisdiccionals.
El contractista haurà de dur a terme la recollida i el trasllat al dipòsit de custòdia del vehicle
intervingut judicialment seguint les instruccions de les forces i cossos de seguretat llevat dels
casos en que les pròpies forces de seguretat s’encarreguin de les gestions de recollida i de
transport del vehicle al dipòsit sense requerir els serveis del contractista.
El contractista haurà d’efectuar fotografies digitals que donin testimoni de la ubicació i de
l’estat del vehicle en el moment anterior immediat abans de procedir a recollir -lo o bé en el
moment posterior immediat a l’entrada del vehicle al dipòsit de custòdia en cas que la
recollida i el transport no els hagi efectuat el contractista. Aquestes fotografies s’integraran
en l’arxiu del vehicle.

AN

Y

Les operacions de recollida del vehicle intervingut per part del contractista no es poden dur a
terme sense presència o autorització policial. En cas que es presentin dificultats de
qualsevulla mena en la recollida del vehicle intervingut, El contractista haurà de posar-ho en
coneixement dels cossos policials que seran els únic facultats per gestionar la resolució dels
impediments. El contractista podrà també comunicar les incidències als responsables del
Servei Territorial del Departament de Justícia que correspongui perquè aquests les
comuniquin al seu torn als cossos policials.

R

R

En el moment d’entrada dels vehicles intervinguts a les instal·lacions del contractista, el
personal dels cossos i forces de seguretat haurà de posar en coneixement del personal de
l’empresa contractista responsable del dipòsit, les dades necessàries per emplenar el model
de fitxa d’identificació del vehicle que s’inclou en l’annex número 3 d’aquest plec amb les
dades següents:
Data d’entrada al dipòsit.

-

Dades del dipòsit i identificació de la persona responsable que fa l’entrada.

-

Identificació del vehicle: marca, model, matricula, número d’identificació del vehicle
(VIN) o de bastidor, si no es disposa de la matricula, i data de primera matriculació.

-

Estat de conservació (excel·lent, bo, regular o deficient).

-

Número de diligències policials.

-

Nom de l’òrgan judicial que ordena el dipòsit.

-

Número de procediment judicial al qual pertany o pertanyen els vehicles dipositats, si
en el moment del dipòsit es coneix.

-

Pronunciament del jutjat i data, si és el cas.

-

Valoració econòmica del vehicle en el moment de la seva entrada al dipòsit, d’acord
amb les taules de valoració fiscal o del peritatge corresponent.

ES

BO

-

En el cas que en el moment de l’entrada no es disposi de totes les dades esmentades
d’identificació del vehicle, el personal de l’empresa contractista haurà de completar-les, tal
com es descriu en la clàusula 3.4 d’aquest plec.
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La documentació formalitzada i el material gràfic detallats en els apartats anteriors serviran
per acreditar davant del propietari del vehicle custodiat l’estat en què es trobava el vehicle
en el moment en què, per ordre judicial, va ser posat a disposició i sota la responsabilitat del
contractista, que restarà eximit de tots els danys produïts amb anterioritat.
També existeix la possibilitat que la petició de recollida i de transport al dipòsit de cu stòdia
del vehicle decomissat judicialment sigui cursada al contractista per part de personal
autoritzat pel Departament de Justícia. En aquests casos, les sol·licituds de recollida dels
vehicles intervinguts es faran per correu electrònic o per telèfon i es facilitaran les mateixes
dades d’identificació del vehicle necessàries per emplenar el model de formulari inclòs en
l’annex número 3 d’aquest plec.

Y

Durant el transcurs de l’execució del contracte, cada vegada que es produeixi l’entrada al
dipòsit d’un vehicle decomissat judicialment, aquesta ha de ser seguidament comunicada
per correu electrònic al Servei Territorial del Departament de Justícia que correspongui amb
aportació de les dades següents:
Dades d’identificació del vehicle incorporat al dipòsit (marca, model, matricula i
número d’identificació del vehicle (VIN) si no es disposa de la matricula).

-

Data i hora de la incorporació del vehicle al dipòsit.

AN

-

R

Un cop sol·licitat el servei de recollida i transport de vehicles intervinguts, l’empresa
contractista haurà de dur-lo a terme en el termini màxim de 24 hores des de la recepció de la
sol·licitud.

BO

R

En aquest sentit, l’empresa contractista ha de preveure els mitjans logístics adients
(capacitat dels vehicles, sistema de transport, personal necessari per fer la recollida i
transport) de manera que el servei s’efectuï sense risc de malmetre els vehicles intervinguts
i en el menor temps possible.
L’empresa contractista haurà de portar un control dels serveis de recollida efectuats
mitjançant un registre, en suport informàtic, que s’haurà de lliurar mensualment als Serveis
Territorials del Departament de Justícia (detallats en l’annex número 1 d’aquest plec). Els
registres hauran d’informar de les dades següents:
Dades d’identificació del vehicle recollit (marca, model, matricula i número
d’identificació del vehicle (VIN) si no es disposa de la matricula).

-

Data i hora del servei prestat.

-

Lloc del servei prestat.

ES

-

3.3. Custòdia dels vehicles
Els vehicles intervinguts per ordre judicial, es mantindran en condicions òptimes de
conservació, tant pel que fa als paràmetres ambientals com a les mesures de seguretat i
riscos laborals.
Als efectes anteriors, els espais de dipòsit que l’empresa contractista destini a la custòdia
dels vehicles intervinguts per ordre judicial hauran d’estar completament equipats conforme
a la normativa específica de la legislació vigent i hauran de comptar amb els requisits
mínims de seguretat, accés i disponibilitat indicats en la clàusula 4 d’aquest plec.

13

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

La neteja del dipòsit ha de ser l’adient per permetre l’accés fluid a les instal·lacions i per a la
conservació en bon estat dels vehicles dipositats. No es podran emmagatzemar en la
proximitat dels vehicles, productes, substàncies o elements que puguin deteriorar els
mateixos o incidir en el seu estat de conservació.
El contractista tindrà les obligacions de guàrdia i custòdia dels vehicles dipositats, essent
responsable de la conservació dels mateixos en l’estat en que van ser rebuts. T ambé serà
responsable de qualsevulla pèrdua de materials, valors i efectes. Respondrà dels danys i
desperfectes provocats pels trasllats, els canvis d’ubicació en l’interior del dipòsit i pel mal ús
o per l’emmagatzematge incorrecte dels vehicles sense emprar la diligència deguda.
No es podrà manipular ni accedir a l’interior dels vehicles intervinguts dipositats. Només i
exclusivament en cas que fos necessari per mantenir la seguretat de les instal·lacions i del
conjunt del béns dipositats, el contractista podrà procedir a la desconnexió de les bateries
dels vehicles per evitar sinistres, atenent a criteris tècnics i a la tipologia del vehicle.

AN

Y

El contractista no serà responsable dels perjudicis o desperfectes que es produeixin en els
vehicles, especialment en els seus motors, pel transcurs normal del temps i com a
conseqüència del seu estacionament durant períodes llargs. No obstant això, el contractista
sí que serà responsable dels danys produïts per sinistres o incidències meteorològiques que
no puguin ser entesos com a conseqüència del transcurs normal del temps.

R

El contractista tindrà l’obligació de notificar al Servei Territorial corresponent del
Departament de Justícia, amb caràcter immediat, totes les incidències que puguin afectar als
vehicles dipositats i als espais de dipòsit que puguin incidir en l’estat de cons ervació o
integritat dels vehicles intervinguts judicialment.

BO

R

L’òrgan gestor del contracte es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, les
inspeccions que cregui necessàries dels espais que l’empresa contractista hagi assignat al
dipòsit dels vehicles intervinguts per ordre judicial. El contractista haurà de col·laborar
activament en facilitar aquestes inspeccions.
3.4. Sortida dels vehicles en el transcurs de l’execució del contracte

ES

En el transcurs de l’execució del contracte, podrà tenir lloc la sortida de vehicles intervinguts
judicialment de les instal·lacions del contractista a instància d’aquelles persones que aportin
l’autorització judicial corresponent que faculti a recollir el vehicle dipositat.
El contractista donarà tràmit a les peticions anteriors duent a terme les actuacions següents:
-

Exigirà la presentació de documents d’identificació dels sol·licitants (DNI, carnet de
conduir, etc.), n’enregistrarà les dades i en farà una còpia digital que conservarà en
l’arxiu.

-

Exigirà la presentació de la resolució judicial que faculti al peticionari a recollir el
vehicle del dipòsit, n’enregistrarà les dades i en farà una còpia digital que conservarà
en l’arxiu.

-

En cas que la resolució judicial condicioni la retirada del vehicle a l’abonamen t previ
de costos per part de l’interessat, no lliurarà el vehicle si l’interessat no acredita
documentalment l’abonament ordenat per l’òrgan jurisdiccional. El contractista
enregistrarà les dades del comprovant de pagament corresponent i en farà una còpia
digital que conservarà en l’arxiu.
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Consultarà amb el Servei Territorial corresponent del Departament de Justícia
qualssevol dubte que es plantegi respecte a la validesa de les acreditacions i
autoritzacions exhibides pels peticionaris i seguirà les instruccions que li aportin al
respecte els responsables del Servei Territorial.

-

Una vegada verificada per part del contractista la validesa de l’autorització
jurisdiccional i de la identificació i l’acreditació del sol· licitant, el contractista durà a
terme les operacions que en el seu cas siguin necessàries per deixar el vehicle en
disposició de sortir de les instal·lacions de custòdia conduït o remolcat per
l’interessat.

-

Amb el lliurament del vehicle, el contractista facilitarà un part de retirada que hau rà
de ser signat per la persona que l’enretira. El contractista conservarà aquests parts
fins a la finalització del contracte i els inclourà en l’arxiu digital.

-

Durant el transcurs de l’execució del contracte, cada vegada que es produeixi la
sortida del dipòsit d’un vehicle decomissat judicialment, aquesta ha de ser
seguidament comunicada per correu electrònic al Servei Territorial del Departament
de Justícia que correspongui i amb còpia al Servei d’Arxius, Biblioteques i Efectes
Judicials (efectes.sabej.dj@gencat.cat), amb aportació de les dades següents:

AN

Y

-

R

o Dades d’identificació del vehicle que ha sortit del dipòsit (marca, model,
matricula i número d’identificació del vehicle (VIN) si no es disposa de la
matricula).
o Data i hora de la sortida del vehicle del dipòsit.

BO

En el cas que la persona designada en la resolució judicial manifesti expressament la
seva renúncia al vehicle o no enretiri el vehicle en el termini de tres mesos o no
acrediti documentalment l’abonament previ de les costes ordenat en el seu cas per
l’òrgan judicial, el contractista emetrà un informe que adreçarà al Servei Territorial del
Departament de Justícia a fi que se li doni al seu torn trasllat a l’òrgan jurisdiccional
corresponent perquè declari en el seu cas l’abandonament del vehicle. La renúncia al
vehicle no eximeix d’abonar les costes ordenades en el seu cas per l’autoritat judicial.

ES

-

R

o Referència del procediment judicial i data de la resolució judicial que autoritza
la sortida del vehicle.

-

Si la resolució judicial acorda donar una altra destinació al vehicle que sigui diferent
de la devolució al propietari, el contractista haurà de facilitar la retirada del vehicle i
col·laborar amb l’autoritat judicial i amb els Serveis Territorials del Departament de
Justícia per al compliment de les seves instruccions.

3.5. Desballestament dels vehicles
Les peticions de desballestament certificat dels vehicles intervinguts per ordre judicial les
farà el personal autoritzat dels Serveis Territorials del Departament de Justícia mitjançant
correu electrònic adreçat el contractista en què se li donarà trasllat de l’ofici de l’òrgan
judicial que sol·licita el desballestament del vehicle.
El desballestament dels vehicles intervinguts judicialment podrà ésser dut a terme per
l’empresa contractista si aquesta disposa d’instal·lacions destinades a aquesta finalitat
legalment habilitades o bé podrà dur a desballestar el vehicle a un centre autoritzat de
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tractament de vehicles aliè. En tot cas, el desballestament dels vehicles intervinguts
judicialment s’haurà de dur a terme d’acord amb l’establert en el Decret 217/1999, de 27 de
juliol del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya sobre la gestió dels
vehicles fora d’ús.
En un termini màxim de 15 dies hàbils des de la recepció de la notif icació de l’ofici en que
l’autoritat judicial sol·licita el desballestament, el contractista haurà de posar a disposició del
personal autoritzat dels Serveis Territorials del Departament de Justícia el certificat de
destrucció del vehicle i el justificant de la baixa definitiva del vehicle en el registre de la DGT
lliurats pel centre autoritzat de tractament de vehicles en compliment del previst en l’article 5
del Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre del Ministeri de la Presidència de gestió de
vehicles al final de la seva vida útil.

AN

Y

La prestació del servei de desballestament de vehicles intervinguts judicialment no
comportarà cap contraprestació econòmica a l’empresa contractista per part del
Departament de Justícia. L’empresa contractista podrà comptar amb el benefici econòmic
que en el seu cas derivi del valor residual del vehicle desballestat amb la venda posterior de
la ferralla.

3.6. Identificació i inventari dels vehicles

R

L’empresa contractista haurà de tenir identificats i inventariats els vehicles intervinguts per
ordre judicial.

R

Els arxius d’identificació i inventari han de contenir les dades i documents de l’historial
complet i actualitzat de cada vehicle que inclouran:
Les dades relatives a la recollida i a l’entrada del vehicle al dipòsit d e custodia.

-

En el seu cas, les dades relatives a la sortida del vehicle del dipòsit en virtut
d’autorització judicial.

-

En el seu cas, les dades relatives al desballestament del vehicle dut a terme per
disposició judicial.

ES

BO

-

Els arxius d’identificació i inventari es crearan i mantindran en un fitxer informàtic de full de
càlcul o de base de dades d’acord amb les directrius de l’òrgan gestor del contracte a fi de
garantir-ne el control i la localització i subministrar la informació necessària que faciliti la
gestió dels Serveis Territorials del Departament de Justícia o del personal autoritzat del jutjat
corresponent.
Haurà de garantir-se la seguretat i veracitat de les dades enregistrades. No s’eliminarà cap
registre de dades encara que el vehicle custodiat hagi estat lliurat o destruït per resolució
judicial.
L’empresa contractista per tal de garantir la identificació correcta dels vehicles intervinguts
que tingui en custodia i, als efectes anteriors, haurà d’inventariar-los degudament a partir de
la fitxa d’identificació del vehicle inclosa en l’annex número 3 d’aquest plec, que permetrà
elaborar la relació corresponent.
D’acord amb les directrius de l’òrgan gestor del contracte, l’empresa contractista haurà de
realitzar les pertinents comprovacions d’identificació dels vehicles intervinguts i, en el cas
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que li manquin dades per completar l’inventari dels vehicles, el personal autoritzat pel
Departament de Justícia li facilitarà si disposa de la informació.
A banda d’aquestes dades i pel que fa al testimoniatge de l’estat de conservació dels
vehicles intervinguts en custodia en el moment de la seva recollida o recepció, el contractista
vincularà a la corresponent fitxa identificació del vehicle inclosa en l’annex número 3
d’aquest plec les fotografies digitals efectuades.
Les fotografies digitals dels vehicles hauran de fer-se com a mínim des de 4 angles i, quan
calgui, s’hauran de complementar amb fotografies de detall si s’observen desperfectes
específics que necessiten esser documentats.
L’empresa contractista ha de mantenir actualitzat l’inventari dels vehicles intervinguts que té
en dipòsit. La informació en arxiu ha d’incloure també la numeració de la plaça del dipòsit on
es trobi estacionat en cada moment el vehicle.

Y

Durant la vigència del contracte i a petició de l’òrgan gestor del mateix, l’empresa
contractista li trametrà una còpia actualitzada de l’inventari en suport informàtic en el termini
màxim de 15 dies naturals des del dia de la petició.

AN

Així mateix, l’òrgan gestor del contracte serà informat en tot moment de l’evolució de les
tasques d’inventari i, si s’escau, supervisarà la correcta identificació dels vehicles per
l’empresa contractista.

R




Vehicles que mantinguin una estada en el dipòsit d’almenys un any i corrin el risc de
perdre substancialment el seu valor.
Vehicles en què les despeses de conservació superen el valor mateix del vehicle.
Vehicles abandonats pel seu propietari.

BO



R

El contractista haurà de lliurar trimestralment al Servei Territorial corresponent del
Departament de Justícia una relació dels vehicles custodiats que es trobin en alguna
d’aquestes situacions:

ES

A la finalització d’aquest contracte, l’empresa contractista haurà de lliurar a l’òrgan gestor del
contracte els fitxers informàtics, expedients i documentació completa q ue hagi emprat per a
l’inventari, identificació i control dels vehicles.
3.7. Preparació de la sortida dels vehicles en el su p òsit d e r elleu e ntre emp reses
contractistes de la seva custòdia
L’empresa contractista d’aquest contracte haurà de preparar la sor tida dels vehicles
intervinguts judicialment que tingui dipositats en les seves instal·lacions quan, en el futur, un
altre contracte de custòdia dels vehicles es contracti a una empresa diferent i hagi de
produir-se per tant un relleu d’empreses en què l’empresa contractista d’aquest contracte
sigui l’empresa sortint.
En aquest supòsit, l’òrgan gestor del contracte planificarà, establirà el calendari, coordinarà,
controlarà, i supervisarà la sortida dels vehicles des de les dependències del contractista
d’aquest contracte.
D’acord amb la planificació que faci l’òrgan gestor, el contractista d’aquest contracte durà a
terme les operacions adients per facilitar la recollida dels vehicles per part del nou
contractista a un ritme que en permeti la sortida i tr asllat i la reubicació en les noves
instal·lacions de la seva totalitat en un termini màxim de 60 dies naturals. Les possibles
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incidències que es puguin determinar en relació al transport dels vehicles intervinguts
judicialment que no impliquin la seva interrupció per causa justificada s’hauran de resoldre
en un termini màxim de 8 hores.
El servei de preparació de la sortida dels vehicles en el supòsit de relleu entre empreses
contractistes de la seva custòdia anirà a càrrec de l’empresa contractista d’aquest contracte
sense representar cap cost per al Departament de Justícia.
El contractista d’aquest contracte signarà amb la nova empresa entrant l’acta de la recollida
per part d’aquesta dels vehicles dipositats amb indicació de les dades dels mateixos, d el seu
estat de conservació i de la data i hora en què té lloc. L’acta certificarà el moment a partir del
qual els vehicles deixen d’estar sota responsabilitat del contractista d’aquest contracte.

Y

4. REQUISITS DELS SISTEMES DE SEGURETAT I D’ACCÉS I REQUISITS DE
DISPONIBILITAT DELS DIPÒSITS DE CUSTÒDIA DE VEHICLES

AN

4.1. Requisits dels sistemes de seguretat dels dipòsits de custòdia de vehicles
Els espais de dipòsit destinats a la prestació del servei hauran d’estar equipats conforme a
la legislació vigent i han d’haver superat favorablement totes les inspeccions tècniques
obligatòries.

R

R

L’empresa contractista ha de fer un seguiment de les operacions de reparació o de
substitució d’elements dels dipòsits i té la responsabilitat d’esmenar les deficiències
observades en les revisions i les inspeccions reglamentàries i autoritzades per
l’Administració (ECA, ICICT, etc.).

BO

L’empresa contractista té l’obligació de redactar tots els informes tècnics requerits i
d’informar sobre qualsevol irregularitat o deficiència que o bservi als dipòsits i que pugui
afectar a la seva funcionalitat o disponibilitat.

ES

Tot i així, l’òrgan gestor del contracte es reserva la facultat d’efectuar en qualsevol moment
les inspeccions que cregui necessàries dels espais que l’empresa contractista hagi assignat
al dipòsit de vehicles intervinguts judicialment. El contractista haurà de col·laborar
activament en facilitar aquestes inspeccions.
Els espais de dipòsit de l’empresa contractista han de disposar de les mesures de protecció
adients per garantir la correcta custòdia de vehicles intervinguts judicialment.

4.1.1. Sistemes de protecció contra incendis
L’espai de dipòsit destinat per l’empresa contractista a la custòdia de vehicles intervinguts
judicialment haurà de disposar d’un nombre d’extintors i de sistemes contra incendis
suficients, adients i segurs per protegir les instal·lacions i els vehicles custodiats. En aquest
sentit, és pertinent l’adaptació de les instal·lacions al que estableixen el Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat per el Reial decret 1942/1993, de 5 de
novembre, i a l’Ordre de 16 d’abril de 1998, sobre normes de procediment i
desenvolupament d’aquell.
4.1.2. Sistemes de protecció d’intrusió o robatori
Les instal·lacions de l’empresa contractista hauran d’estar dotades de les mesures contra
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intrusió o robatori necessàries i suficients per garantir la seguretat dels vehicles intervinguts
per ordre judicial custodiats. En aquest sentit, és pertinent l’adaptació de les instal·lacions al
que estableixen l’Ordre INT/1504/2013, de 30 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre
INT/314/2011, d’1 de febrer, sobre empreses de seguretat privada, l’Ordre INT/316/2011, d’1
de febrer, sobre funcionament dels sistemes d’alarma en l’àmbit de la seguretat privada,
l’Ordre INT/317/2011, d’1 de febrer, sobre mesures de seguretat privada, i per la qual
s’estableixen les regles d’exigibilitat de Normes UNE o UNE-EN en l’àmbit de la seguretat
privada.
Les instal·lacions de l’empresa contractista hauran d’estar dotades d'un sistema de
videovigilància que estarà sempre operatiu i mantingut. Les instal·lacions comptaran també
amb un sistema d’alarmes d’intrusió i d’incendis connectat a una central d’atenció permanent
d’avisos.

Y

4.2. Requisits dels sistemes d’accés dels dipòsits de custòdia de vehicles

AN

Només el personal degudament autoritzat i acreditat prèviament podrà tenir accés a l’àrea
restringida on es custodiïn els vehicles intervinguts judicialment, sens perjudici que, en
situacions especials, el contractista, prèvia autorització de l’òrgan gestor del contracte i per
causes justificades, pugui permetre l’accés a altre personal com, per exemple, a perits
judicials.

R

R

A tal efecte, s’han d’enregistrar tots els accessos a l’àrea restringida de dipòsit dels vehicles
intervinguts judicialment fent-t’hi constar la identificació de la persona que hi accedeixi, el
motiu de l’accés així com la data, l’hora d’entrada i l’hora de sortida emprant algun dels
sistemes següents:

Accés amb mitjans electrònics de registre que permetin la identificació de la
persona autoritzada que entri i surti del recinte , com ara codi específic per a cada
persona autoritzada, targeta d’identificació personal o reconeixement de
paràmetres antropomètrics (empremta digital o altres), per accedir al dipòsit.

ES

-

BO

Si l’àrea restringida de custòdia de vehicles intervinguts judicialment es troba allotjada en un
recinte exclusiu de les instal·lacions tancat i accessible únicament per punts d’entrada
controlats, caldrà dotar els punts d’entrada d’aquest recinte amb algun dels controls d’accés
següents:

-

Restricció de l’accés a la clau del dipòsit. Aquesta clau ha d’estar sota custòdia i
a càrrec del personal de seguretat de les instal·lacions, el qual ha de registrar en
tot moment l’ús que se’n fa (persones que la demanen, motiu d e l’accés, data,
etc.).

Si tota o una part de l’àrea restringida de custòdia de vehicles intervinguts judicialment es
troba en una zona de les instal·lacions oberta o sense tots els accessos controlats, caldrà
adoptar les mesures següents:
-

Caldrà marcar els límits de l’àrea restringida de custòdia dels vehicles intervinguts
judicialment amb elements com cintes o cordons.

-

Caldrà incorporar retolació que indiqui la prohibició de traspassar els límits de
l’àrea restringida de custòdia de vehicles intervinguts judicialment excepte al
personal autoritzat.
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-

Caldrà l’establiment de controls en els accessos generals a les instal·lacions on
s’enregistri la identificació de totes les persones que hi accedeixin, el motiu de
l’accés, així com la data, l’hora d’entrada i l’hora de sortida.

Caldrà conservar fins a la fi del termini d’execució del contracte els registres d’entrada i
sortida de persones detallats en els apartats anteriors.
4.3. Requisits de disponibilitat de les instal·lacions destinades a la prestació del servei

5. CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Y

El dipòsit de vehicles intervinguts haurà de tenir un horari d’obertura, com a mínim, de 8:00 a
22:00 hores, els dies laborables, i s’ha de garantir la presència, com a mínim d’una persona,
durant aquest horari d’obertura.

R

L’òrgan gestor del contracte és el següent:

AN

Sens perjudici del que disposa el plec de clàusules administratives sobre el control en
l’execució del contracte per part del contractista i de l’òrgan gestor del contracte, són també
d’aplicació les prescripcions que es descriuen a continuació.

Servei d’Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials de la DGMAJ

BO

Telèfon

Edifici B – Districte Administratiu, c/ del Foc, 57, planta
3 08038-BARCELONA
93 857 40 17

R

Adreça

sabej.dj@gencat.cat

Responsable del
contracte

Sra. Bibiana Palomar Baró, cap del Servei d’Arxius,
Biblioteques i Efectes Judicials

ES

Correu electrònic

L’òrgan gestor del contracte efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la
realització correcta dels serveis. Així mateix, també farà el control del compliment de les
obligacions previstes en els plecs i, amb anterioritat a la finalització del contracte, emetrà la
certificació corresponent que n’acrediti, si escau, aquest compliment i un informe d’avaluació
final de la contractació que servirà per valorar els resultats aconseguits en relació amb els
objectius previstos.
L’òrgan gestor del contracte haurà de comprovar regularment la ubicació i la situació del
dipòsit on es trobin custodiats els vehicles intervinguts judicialment. Així mateix, l’òrgan
gestor del contracte podrà fixar amb el responsable del projecte designat per l’empresa
contractista reunions periòdiques en les quals ambdues parts ompliran el document
denominat “Fitxa de control d’execució del contracte”, a l’efecte de controlar tots els
elements que hi figuren reflectits. En aquesta reunió es procedirà a l’examen i revisió del
compliment de totes les condicions d’execució del contracte. D’aquestes reunions s’aixecarà
una acta en la qual figurarà el tractament de qualsevol incidència que s’hagi donat durant
l’execució del contracte durant aquest període, i recollirà les propostes de solucions i/o
millores per tal de suprimir la incidència o incidències trobades, durant el nou període
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d’execució. La solució/millora proposada serà el resultat del debat i consens entre l’òrgan
gestor del contracte i el representant de l’empresa contractista.
També s’efectuarà la planificació, organització i coordinació dels elements necessaris per
realitzar correctament els serveis objecte del contracte durant el proper termini d’execució
abans de la propera reunió fixada.
L’empresa contractista ha de complir tots els requeriments de l’Administració contractant que
condueixin a verificar el compliment de les condicions del contracte, la detecció d’anomalies
en el servei, o a controlar-ne qualsevol aspecte relacionat amb l’execució .
El contractista mantindrà una comptabilitat independent i separada pròpia d’aquest
contracte.

AN

Y

L’Administració contractant gaudeix de facultats d’inspecció quant a la prestació dels serveis
descrits en aquest contracte i podrà donar les instruccions oportunes per al compliment de
les seves prestacions i bon funcionament, si s’escau. Així doncs, la prestació dels serveis
per part de l’empresa contractista serà supervisada per la persona autoritzada per l’òrgan
gestor del contracte.

ES

BO

R

R

En qualsevol moment, l’Administració contractant pot exigir al contractista contactes
personals amb representants de l’empresa i aportació d’informes, orientats al seguiment de
la prestació correcta del servei.
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ANNEX NÚM. 1 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Serveis Territorials de Lleida
Carrer de Sant Martí, 1, 25004 Lleida
973 727 707
ualleida.aj.dj@gencat.cat

Serveis Territorials de Terres de l’Ebre
Pl. Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa
977 448 088
uatortosa.aj.dj@gencat.cat

ES

BO

R

Adreça
Telèfon
Adreça de correu
electrònic

uafigueres.aj.dj@gencat.cat

Y

Adreça
Telèfon
Adreça de correu
electrònic

Serveis Territorials de Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat), 17002
Girona
972 405 800

AN

Telèfon
Adreça de correu
electrònic

SERVEIS

R

Adreça

TÈCNIQUES:
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ANNEX NÚM. 2 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: MUNICIPIS DELS
PARTITS JUDICIALS DE FIGUERES, LA SEU D’URGELL I DE LES TERRES DE L’EBRE
(AMPOSTA, GANDESA, TORTOSA)

Municipis del partit judicial de Figueres
Agullana
Agullana
Armentera, l'

AN

Avinyonet de Puigventós

Y

Albanyà

Bàscara
Biure
Borrassà
Cabanelles

R

Cabanes

R

Boadella i les Escaules

Cadaqués

BO

Cantallops
Capmany

Castelló d'Empúries
Cistella

ES

Colera

Darnius
Escala, l'
Espolla
Far d'Empordà, el
Figueres
Fortià
Garrigàs
Garriguella
Jonquera, la
Lladó
Llançà
Llers
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Municipis del partit judicial de Figueres
Maçanet de Cabrenys
Masarac
Mollet de Peralada
Navata
Ordis
Palau de Santa Eulàlia
Palau-Saverdera
Pau
Pedret i Marzà
Peralada

Y

Pont de Molins
Port de la Selva, el
Portbou
Rabós
Roses

R

Riumors

AN

Pontós

R

Sant Climent Sescebes

Sant Llorenç de la Muga

BO

Sant Miquel de Fluvià
Sant Mori

Sant Pere Pescador
Santa Llogaia d'Àlguema

ES

Saus, Camallera i Llampaies
Selva de Mar, la
Siurana
Terrades
Torroella de Fluvià
Vajol, la
Ventalló
Vilabertran
Viladamat
Vilafant
Vilajuïga
Vilamacolum
Vilamalla
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Municipis del partit judicial de Figueres
Vilamaniscle
Vilanant
Vila-Sacra
Vilaür

Municipis del partit judicial de la Seu d’Urgell
Alàs i Cerc
Arsèguel
Bellver de Cerdanya
Cabó

Y

Cava
Estamariu
Fígols i Alinyà
Josa i Tuixén

R

Lles de Cerdanya

AN

Coll de Nargó

Montellà i Martinet

R

Montferrer i Castellbò
Organyà

BO

Pont de Bar, el
Prats i Sansor
Prullans

Ribera d’Urgellet

ES

Riu de Cerdanya
Seu d’Urgell, la

Valls d’Aguilar, les
Valls de Valira, les
Vansa i Fórnols, la
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Municipis dels partits judicials de Terres de l’Ebre
Amposta
Gandesa
Tortosa
Alcanar
Arnes
Aldea, l'
Amposta

Ascó

Aldover

Freginals

Batea

Alfara de Carles

Galera, la

Benissanet

Ametlla de Mar, l'

Godall

Bot

Ampolla, l'

Mas de Barberans

Caseres

Benifallet

Masdenverge

Corbera d'Ebre

Camarles
Deltebre

Sant Jaume d'Enveja

Gandesa

Paüls

Santa Bàrbara

Ginestar

Sénia, la

Horta de Sant Joan

Roquetes

Ulldecona

Miravet

Tivenys

Móra d'Ebre

Tortosa

Pinell de Brai, el

Xerta

Y

Sant Carles de la Ràpita Fatarella, La

R

AN

Perelló, el

Pobla de Massaluca, La

R

Prat de Comte
Rasquera

ES

BO

Vilalba dels Arcs
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ANNEX NÚM. 3 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:

FORMULARI D’ENTRADA / FITXA D’IDENTIFICACIÓ DEL VEHICLE INTERVINGUT
JUDICIALMENT
Dipòsit 1
Marca:
Identificació del
vehicle

Model:
Matrícula:

Data primera matriculació:

Y

VIN:

Estat de
conservació

AN

Data entrada
Excel·lent

Regular

Bo

Deficient

BO

Procediment4

R

Òrgan judicial3

R

Diligència
policial2

Pronunciament5

ES

Valoració
economica6

Responsable 7

(signatura)

1

Nom i adreça del dipòsit on es custodiarà el vehicle
Número de diligències policials
3
Nom de l’òrgan judicial que ordena el dipòsit
4
Número de procediment judicial al qual pertany o pertanyen els vehicles dipositats, si en el moment
del dipòsit es coneix
5
Pronunciament del jutjat i data, si és el cas.
6
Valoració econòmica, d’acord amb les taules de valoració fiscal o del peritatge corresponent
7
Nom i signatura de la persona que rep el vehicle
2
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ANNEX NÚM. 4 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:
PREVISIÓ D’UNITATS DE LA PRESTACIÓ I DELS PREUS UNITARIS QUE
DETERMINEN EL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE

LOT 1 : PARTIT JUDICIAL DE FIGUERES
ANUALITAT 2022 (01.04.2022 / 31.12.2022)

Recollida i transport
de vehicles tipus
ciclomotor i
motocicleta

l’anualitat

120 Km trajectes anada i retorn

grua durant l’anualitat

R

86 vehicles a recollir durant 2020

3.440 Km totals trajectes anada i

BO

Recollida i transport
de vehicles lleugers
(≤ 3.500 kg)

retorn grua
4 vehicles a recollir durant 2020

160 Km totals trajectes anada i

ES

Recollida i transport
de vehicles pesants
(> 3.500 kg)

40,00 € mensuals per
vehicle dipositat

retorn grua

LOT 1 : TOTAL ANUALITAT 2022

Parcials (IVA
exclòs)
360,00 €

Y

2 vehicles (mitjana
x 9 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
46 vehicles (mitjana
x 9 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
2 vehicles (mitjana
x 9 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
3 vehicles a recollir durant

Preus unitaris m àxim s (IVA
exclòs)
20,00 € mensuals per
vehicle dipositat

16.560,00 €

80,00 € mensuals per
vehicle dipositat

1.440,00 €

AN

Dipòsit de vehicles
tipus ciclomotor i
motocicleta
Dipòsit de vehicles
lleugers
(≤ 3.500 kg)
Dipòsit de vehicles
pesants
(> 3.500 kg)

Previsió de necessitats

R

Serveis a prestar

25,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

75,00 €

50,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

4.300,00 €

75,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

300,00 €

Total (IVA exclòs):
IVA 21 %:
Total (IVA inclòs):

84,00 €

2.408,00 €

112,00 €

25.639,00 €
5.384,19 €
31.023,19 €
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LOT 1 : PARTIT JUDICIAL DE FIGUERES
ANUALITAT 2023 (01.01.2023 / 31.12.2023)

Recollida i transport
de vehicles lleugers
(≤ 3.500 kg)

4.600 Km totals trajectes anada i retorn
grua
5 vehicles a recollir durant 2021

BO

Recollida i transport
de vehicles pesants
(> 3.500 kg)

80,00 € mensuals per
vehicle dipositat

4.800,00 €

Y

42.240,00 €

25,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
50,00 € per enganxament

120 Km trajectes anada i retorn grua
durant l’anualitat
115 vehicles a recollir durant 2021

200 Km totals trajectes anada i retorn
grua

ES

LOT 1 : TOTAL ANUALITAT 2023

Parcials (IVA
exclòs)
960,00 €

40,00 € mensuals per
vehicle dipositat

AN

Recollida i transport
de vehicles tipus
ciclomotor i
motocicleta

4 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
88 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
5 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
3 vehicles a recollir durant
l’anualitat

Preus unitaris m àxim s (IVA
exclòs)
20,00 € mensuals per
vehicle dipositat

R

Dipòsit de vehicles
tipus ciclomotor i
motocicleta
Dipòsit de vehicles
lleugers
(≤ 3.500 kg)
Dipòsit de vehicles
pesants
(> 3.500 kg)

Previsió de necessitats

R

Serveis a prestar

de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
75,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

75,00 €

84,00 €
5.750,00 €

3.220,00 €
375,00 €

140,00 €

Total (IVA exclòs):

57.644,00 €

IVA 21 %:

12.105,24 €

Total (IVA inclòs):

69.749,24 €
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LOT 1 : PARTIT JUDICIAL DE FIGUERES
ANUALITAT 2024 (01.01.2024 / 31.12.2024)

Recollida i transport
de vehicles tipus
ciclomotor i
motocicleta

5 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
130 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
6 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
3 vehicles a recollir durant

Preus unitaris m àxim s (IVA
exclòs)
20,00 € mensuals per
vehicle dipositat

l’anualitat
120 Km trajectes anada i retorn

grua durant l’anualitat

115 vehicles a recollir durant 2022

4.600 Km totals trajectes anada i

retorn grua

R

Recollida i transport
de vehicles lleugers
(≤ 3.500 kg)

200 Km totals trajectes anada i

BO

Recollida i transport
de vehicles pesants
(> 3.500 kg)

R

5 vehicles a recollir durant 2022

retorn grua

62.400,00 €

80,00 € mensuals per
vehicle dipositat

5.760,00 €

25,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

75,00 €

50,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

5.750,00 €

75,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

375,00 €

84,00 €

3.220,00 €

140,00 €

Total (IVA exclòs):

79.004,00 €

IVA 21 %:

16.590,84 €

Total (IVA inclòs):

95.594,84 €

ES

LOT 1 : TOTAL ANUALITAT 2024

Parcials (IVA
exclòs)
1.200,00 €

40,00 € mensuals per
vehicle dipositat

Y

Dipòsit de vehicles
tipus ciclomotor i
motocicleta
Dipòsit de vehicles
lleugers
(≤ 3.500 kg)
Dipòsit de vehicles
pesants
(> 3.500 kg)

Previsió de necessitats

AN

Serveis a prestar
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LOT 1 : PARTIT JUDICIAL DE FIGUERES
ANUALITAT 2025 (01.01.2025 / 31.12.2025)

Recollida i transport
de vehicles lleugers
(≤ 3.500 kg)

4.600 Km totals trajectes anada i retorn
grua

R

5 vehicles a recollir durant 2023

200 Km totals trajectes anada i retorn
grua

BO

Recollida i transport
de vehicles pesants
(> 3.500 kg)

82.560,00 €

80,00 € mensuals per
vehicle dipositat

4.800,00 €

25,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
50,00 € per enganxament

120 Km trajectes anada i retorn grua
durant l’anualitat
115 vehicles a recollir durant 2023

ES

LOT 1 : TOTAL ANUALITAT 2025

Parcials (IVA
exclòs)
1.200,00 €

40,00 € mensuals per
vehicle dipositat

Y

Recollida i transport
de vehicles tipus
ciclomotor i
motocicleta

5 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
172 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
5 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
3 vehicles a recollir durant
l’anualitat

Preus unitaris m àxim s (IVA
exclòs)
20,00 € mensuals per
vehicle dipositat

AN

Dipòsit de vehicles
tipus ciclomotor i
motocicleta
Dipòsit de vehicles
lleugers
(≤ 3.500 kg)
Dipòsit de vehicles
pesants
(> 3.500 kg)

Previsió de necessitats

R

Serveis a prestar

de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
75,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

75,00 €

84,00 €
5.750,00 €

3.220,00 €
375,00 €

140,00 €

Total (IVA exclòs):

98.204,00 €

IVA 21 %:

20.622,84 €

Total (IVA inclòs):

118.826,84 €

LOT 1 : PARTIT JUDICIAL DE FIGUERES
RESUM ANUALITATS 2022 - 2025

TOTAL (IVA
exclòs)

IVA (21%)

TOTAL (IVA
inclòs)

ANUALITAT 2022:

(01.04.2022 / 31.12.2022)

25.639,00 €

5.384,19 €

31.023,19 €

ANUALITAT 2023:

(01.01.2023 / 31.12.2023)

57.644,00 €

12.105,24 €

69.749,24 €

ANUALITAT 2024:

(01.01.2024 / 31.12.2024)

79.004,00 €

16.590,84 €

95.594,84 €

ANUALITAT 2025:

(01.01.2025 / 31.12.2025)

98.204,00 €

20.622,84 €

118.826,84 €

260.491,00 €

54.703,11 €

315.194,11 €

LOT 1: TOTAL ANUALITATS 2022 – 2025 :
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LOT 2 : PARTIT JUDICIAL DE LA SEU D’URGELL
ANUALITAT 2022 (01.04.2022 / 31.12.2022)

Recollida i transport
de vehicles lleugers
(≤ 3.500 kg)

264 Km totals trajectes anada i retorn
grua

R

2 vehicles a recollir durant 2020

132 Km totals trajectes anada i retorn
grua

BO

Recollida i transport
de vehicles pesants
(> 3.500 kg)

14.760,00 €

80,00 € mensuals per
vehicle dipositat

1.440,00 €

25,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
50,00 € per enganxament

132 Km trajectes anada i retorn grua
durant l’anualitat
4 vehicles a recollir durant 2020

de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
75,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

Total (IVA exclòs):
IVA 21 %:
Total (IVA inclòs):

50,00 €

92,40 €
200,00 €

184,80 €
150,00 €

92,40 €

17.329,60 €
3.639,22 €
20.968,82 €

ES

LOT 2 : TOTAL ANUALITAT 2022

Parcials (IVA
exclòs)
360,00 €

40,00 € mensuals per
vehicle dipositat

Y

Recollida i transport
de vehicles tipus
ciclomotor i
motocicleta

2 vehicles (mitjana
x 9 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
41 vehicles (mitjana
x 9 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
2 vehicles (mitjana
x 9 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
2 vehicles a recollir durant
l’anualitat

Preus unitaris m àxim s (IVA
exclòs)
20,00 € mensuals per
vehicle dipositat

AN

Dipòsit de vehicles
tipus ciclomotor i
motocicleta
Dipòsit de vehicles
lleugers
(≤ 3.500 kg)
Dipòsit de vehicles
pesants
(> 3.500 kg)

Previsió de necessitats

R

Serveis a prestar
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LOT 2 : PARTIT JUDICIAL DE LA SEU D’URGELL
ANUALITAT 2023 (01.01.2023 / 31.12.2023)

Recollida i transport
de vehicles lleugers
(≤ 3.500 kg)

330 Km totals trajectes anada i retorn
grua

R

2 vehicles a recollir durant 2021

132 Km totals trajectes anada i retorn
grua

BO

Recollida i transport
de vehicles pesants
(> 3.500 kg)

20.160,00 €

80,00 € mensuals per
vehicle dipositat

3.840,00 €

25,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
50,00 € per enganxament

132 Km trajectes anada i retorn grua
durant l’anualitat
5 vehicles a recollir durant 2021

de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
75,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

Total (IVA exclòs):
IVA 21 %:
Total (IVA inclòs):

50,00 €

92,40 €
250,00 €

231,00 €
150,00 €

92,40 €

25.825,80 €
5.423,42 €
31.249,22 €

ES

LOT 2 : TOTAL ANUALITAT 2023

Parcials (IVA
exclòs)
960,00 €

40,00 € mensuals per
vehicle dipositat

Y

Recollida i transport
de vehicles tipus
ciclomotor i
motocicleta

4 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
42 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
4 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
2 vehicles a recollir durant
l’anualitat

Preus unitaris m àxim s (IVA
exclòs)
20,00 € mensuals per
vehicle dipositat

AN

Dipòsit de vehicles
tipus ciclomotor i
motocicleta
Dipòsit de vehicles
lleugers
(≤ 3.500 kg)
Dipòsit de vehicles
pesants
(> 3.500 kg)

Previsió de necessitats

R

Serveis a prestar
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LOT 2 : PARTIT JUDICIAL DE LA SEU D’URGELL
ANUALITAT 2024 (01.01.2024 / 31.12.2024)

Recollida i transport
de vehicles lleugers
(≤ 3.500 kg)

330 Km totals trajectes anada i retorn
grua

R

2 vehicles a recollir durant 2022

132 Km totals trajectes anada i retorn
grua

BO

Recollida i transport
de vehicles pesants
(> 3.500 kg)

20.640,00 €

80,00 € mensuals per
vehicle dipositat

5.760,00 €

25,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
50,00 € per enganxament

132 Km trajectes anada i retorn grua
durant l’anualitat
5 vehicles a recollir durant 2022

de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
75,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

Total (IVA exclòs):
IVA 21 %:
Total (IVA inclòs):

50,00 €

92,40 €
250,00 €

231,00 €
150,00 €

92,40 €

28.465,80 €
5.977,82 €
34.443,62 €

ES

LOT 2 : TOTAL ANUALITAT 2024

Parcials (IVA
exclòs)
1.200,00 €

40,00 € mensuals per
vehicle dipositat

Y

Recollida i transport
de vehicles tipus
ciclomotor i
motocicleta

5 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
43 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
6 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
2 vehicles a recollir durant
l’anualitat

Preus unitaris m àxim s (IVA
exclòs)
20,00 € mensuals per
vehicle dipositat

AN

Dipòsit de vehicles
tipus ciclomotor i
motocicleta
Dipòsit de vehicles
lleugers
(≤ 3.500 kg)
Dipòsit de vehicles
pesants
(> 3.500 kg)

Previsió de necessitats

R

Serveis a prestar

34

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

LOT 2 : PARTIT JUDICIAL DE LA SEU D’URGELL
ANUALITAT 2025 (01.01.2025 / 31.12.2025)

Recollida i transport
de vehicles lleugers
(≤ 3.500 kg)

330 Km totals trajectes anada i retorn
grua

R

2 vehicles a recollir durant 2023

132 Km totals trajectes anada i retorn
grua

BO

Recollida i transport
de vehicles pesants
(> 3.500 kg)

21.120,00 €

80,00 € mensuals per
vehicle dipositat

6.720,00 €

25,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
50,00 € per enganxament

132 Km trajectes anada i retorn grua
durant l’anualitat
5 vehicles a recollir durant 2023

ES

LOT 2 : TOTAL ANUALITAT 2025

Parcials (IVA
exclòs)
1.440,00 €

40,00 € mensuals per
vehicle dipositat

Y

Recollida i transport
de vehicles tipus
ciclomotor i
motocicleta

6 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
44 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
7 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
2 vehicles a recollir durant
l’anualitat

Preus unitaris m àxim s (IVA
exclòs)
20,00 € mensuals per
vehicle dipositat

AN

Dipòsit de vehicles
tipus ciclomotor i
motocicleta
Dipòsit de vehicles
lleugers
(≤ 3.500 kg)
Dipòsit de vehicles
pesants
(> 3.500 kg)

Previsió de necessitats

R

Serveis a prestar

de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
75,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

Total (IVA exclòs):

50,00 €

92,40 €
250,00 €

231,00 €
150,00 €

92,40 €

30.145,80 €
6.330,62 €

IVA 21 %:
Total (IVA inclòs):

36.476,42 €

LOT 2 : PARTIT JUDICIAL DE LA SEU D’URGELL
RESUM ANUALITATS 2022 - 2025

TOTAL (IVA
exclòs)

IVA (21%)

TOTAL (IVA
inclòs)

ANUALITAT 2022:

(01.04.2022 / 31.12.2022)

17.329,60 €

3.639,22 €

20.968,82 €

ANUALITAT 2023:

(01.01.2023 / 31.12.2023)

25.825,80 €

5.423,42 €

31.249,22 €

ANUALITAT 2024:

(01.01.2024 / 31.12.2024)

28.465,80 €

5.977,82 €

34.443,62 €

ANUALITAT 2025:

(01.01.2025 / 31.12.2025)

30.145,80 €

6.330,62 €

36.476,42 €

101.767,00 €

21.371,08 €

123.138,08 €

LOT 2: TOTAL ANUALITATS 2022 – 2025 :
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LOT 3 : PARTITS JUDICIALS DE TERRES DE L’EBRE
ANUALITAT 2022 (01.04.2022 / 31.12.2022)

Recollida i transport
de vehicles lleugers
(≤ 3.500 kg)

560 Km totals trajectes anada i retorn
grua

R

2 vehicles a recollir durant 2020

140 Km totals trajectes anada i retorn
grua

BO

Recollida i transport
de vehicles pesants
(> 3.500 kg)

2.880,00 €

80,00 € mensuals per
vehicle dipositat

1.440,00 €

25,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
50,00 € per enganxament

140 Km trajectes anada i retorn grua
durant l’anualitat
8 vehicles a recollir durant 2020

de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
75,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

50,00 €

98,00 €
400,00 €

392,00 €
150,00 €

98,00 €

Total (IVA exclòs):

5.868,00 €

IVA 21 %:

1.232,28 €

Total (IVA inclòs):

7.100,28 €

ES

LOT 3 : TOTAL ANUALITAT 2022

Parcials (IVA
exclòs)
360,00 €

40,00 € mensuals per
vehicle dipositat

Y

Recollida i transport
de vehicles tipus
ciclomotor i
motocicleta

2 vehicles (mitjana
x 9 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
8 vehicles (mitjana
x 9 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
2 vehicles (mitjana
x 9 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
2 vehicles a recollir durant
l’anualitat

Preus unitaris m àxim s (IVA
exclòs)
20,00 € mensuals per
vehicle dipositat

AN

Dipòsit de vehicles
tipus ciclomotor i
motocicleta
Dipòsit de vehicles
lleugers
(≤ 3.500 kg)
Dipòsit de vehicles
pesants
(> 3.500 kg)

Previsió de necessitats

R

Serveis a prestar
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LOT 3 : PARTITS JUDICIALS DE TERRES DE L’EBRE
ANUALITAT 2023 (01.01.2023 / 31.12.2023)

Recollida i transport
de vehicles lleugers
(≤ 3.500 kg)

700 Km totals trajectes anada i retorn
grua

R

2 vehicles a recollir durant 2021

140 Km totals trajectes anada i retorn
grua

BO

Recollida i transport
de vehicles pesants
(> 3.500 kg)

8.640,00 €

80,00 € mensuals per
vehicle dipositat

3.840,00 €

25,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
50,00 € per enganxament

210 Km trajectes anada i retorn grua
durant l’anualitat
10 vehicles a recollir durant 2021

de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
75,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

Total (IVA exclòs):
IVA 21 %:
Total (IVA inclòs):

75,00 €

147,00 €
500,00 €

490,00 €
150,00 €

98,00 €

15.140,00 €
3.179,40 €
18.319,40 €

ES

LOT 3 : TOTAL ANUALITAT 2023

Parcials (IVA
exclòs)
1.200,00 €

40,00 € mensuals per
vehicle dipositat

Y

Recollida i transport
de vehicles tipus
ciclomotor i
motocicleta

5 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
18 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
4 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
3 vehicles a recollir durant
l’anualitat

Preus unitaris m àxim s (IVA
exclòs)
20,00 € mensuals per
vehicle dipositat

AN

Dipòsit de vehicles
tipus ciclomotor i
motocicleta
Dipòsit de vehicles
lleugers
(≤ 3.500 kg)
Dipòsit de vehicles
pesants
(> 3.500 kg)

Previsió de necessitats

R

Serveis a prestar
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LOT 3 : PARTITS JUDICIALS DE TERRES DE L’EBRE
ANUALITAT 2024 (01.01.2024 / 31.12.2024)

Recollida i transport
de vehicles lleugers
(≤ 3.500 kg)

700 Km totals trajectes anada i retorn
grua

R

2 vehicles a recollir durant 2022

140 Km totals trajectes anada i retorn
grua

BO

Recollida i transport
de vehicles pesants
(> 3.500 kg)

13.440,00 €

80,00 € mensuals per
vehicle dipositat

5.760,00 €

25,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
50,00 € per enganxament

210 Km trajectes anada i retorn grua
durant l’anualitat
10 vehicles a recollir durant 2022

de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
75,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

Total (IVA exclòs):
IVA 21 %:
Total (IVA inclòs):

75,00 €

147,00 €
500,00 €

490,00 €
150,00 €

98,00 €

22.580,00 €
4.741,80 €
27.321,80 €

ES

LOT 3 : TOTAL ANUALITAT 2024

Parcials (IVA
exclòs)
1.920,00 €

40,00 € mensuals per
vehicle dipositat

Y

Recollida i transport
de vehicles tipus
ciclomotor i
motocicleta

8 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
28 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
6 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
3 vehicles a recollir durant
l’anualitat

Preus unitaris m àxim s (IVA
exclòs)
20,00 € mensuals per
vehicle dipositat

AN

Dipòsit de vehicles
tipus ciclomotor i
motocicleta
Dipòsit de vehicles
lleugers
(≤ 3.500 kg)
Dipòsit de vehicles
pesants
(> 3.500 kg)

Previsió de necessitats

R

Serveis a prestar
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LOT 3 : PARTITS JUDICIALS DE TERRES DE L’EBRE
ANUALITAT 2025 (01.01.2025 / 31.12.2025)

Recollida i transport
de vehicles lleugers
(≤ 3.500 kg)

700 Km totals trajectes anada i retorn
grua

R

2 vehicles a recollir durant 2023

140 Km totals trajectes anada i retorn
grua

BO

Recollida i transport
de vehicles pesants
(> 3.500 kg)

17.280,00 €

80,00 € mensuals per
vehicle dipositat

7.680,00 €

25,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
50,00 € per enganxament

210 Km trajectes anada i retorn grua
durant l’anualitat
10 vehicles a recollir durant 2023

ES

de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte
75,00 € per enganxament
de cada vehicle
a la grua
0,70 € per Km de
trajecte

Total (IVA exclòs):

75,00 €

147,00 €
500,00 €

490,00 €
150,00 €

98,00 €

29.060,00 €
6.102,60 €

IVA 21 %:

LOT 3 : TOTAL ANUALITAT 2025

Parcials (IVA
exclòs)
2.640,00 €

40,00 € mensuals per
vehicle dipositat

Y

Recollida i transport
de vehicles tipus
ciclomotor i
motocicleta

11 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
36 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
8 vehicles (mitjana
x 12 mesos
mensual de
vehicles en dipòsit)
3 vehicles a recollir durant
l’anualitat

Preus unitaris m àxim s (IVA
exclòs)
20,00 € mensuals per
vehicle dipositat

AN

Dipòsit de vehicles
tipus ciclomotor i
motocicleta
Dipòsit de vehicles
lleugers
(≤ 3.500 kg)
Dipòsit de vehicles
pesants
(> 3.500 kg)

Previsió de necessitats

R

Serveis a prestar

Total (IVA inclòs):

35.162,60 €

LOT 3 : PARTITS JUDICIALS DE TERRES DE L’EBRE
RESUM ANUALITATS 2022 - 2025

TOTAL (IVA
exclòs)

IVA (21%)

TOTAL (IVA
inclòs)

ANUALITAT 2022:

(01.04.2022 / 31.12.2022)

5.868,00 €

1.232,28 €

7.100,28 €

ANUALITAT 2023:

(01.01.2023 / 31.12.2023)

15.140,00 €

3.179,40 €

18.319,40 €

ANUALITAT 2024:

(01.01.2024 / 31.12.2024)

22.580,00 €

4.741,80 €

27.321,80 €

ANUALITAT 2025:

(01.01.2025 / 31.12.2025)

29.060,00 €

6.102,60 €

35.162,60 €

72.648,00 €

15.256,08 €

87.904,08 €

LOT 3: TOTAL ANUALITATS 2022 – 2025 :
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Contracte de s erveis de transport, dipòsit i desballestam ent de vehicles intervinguts per l’autoritat
judicial en els partits judicials de Figueres, de la Seu d’Urgell i de l’àm bit territorial de Terres de l’Ebre.
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (LOTS 1 A 3)
Desglossam ent per lots
Lot
1
2
3

Term ini execució previst
Figueres
La Seu
d’Urgell
Terres de
l’Ebre

IVA exclòs

IVA (21%)

IVA inclòs

(01.04.2022 - 31.12.2025)

260.491,00 €

54.703,11 €

315.194,11 €

(01.04.2022 - 31.12.2025)

101.767,00 €

21.371,08 €

123.138,08 €

(01.04.2022 - 31.12.2025)

72.648,00 €

15.256,08 €

87.904,08 €

434.906,00 €

91.330,27 €

526.236,27 €

:

Y

TOTAL (2022 – 2025)

2022

(01.04.2022 - 31.12.2022)

2023

(01.01.2023 - 31.12.2023)

2024

(01.01.2024 - 31.12.2024)

2025

(01.01.2025 - 31.12.2025)

IVA exclòs

:

IVA inclòs

10.255,69 €

59.092,29 €

98.609,80 €

20.708,06 €

119.317,86 €

130.049,80 €

27.310,46 €

157.360,26 €

157.409,80 €

33.056,06 €

190.465,86 €

434.906,00 €

91.330,27 €

526.236,27 €

ES

BO

TOTAL (2022 – 2025)

IVA (21%)

48.836,60 €

R

Term ini execució previst

R

Anualitat

AN

Desglossam ent per anualitats del pressupost base de licitació

Cap del Servei d’Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials
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