PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
RETIRADA, TRASLLAT, DIPÒSIT I ALIENACIÓ PER AL POSTERIOR
DESBALLESTAMENT DELS VEHICLES DECLARATS FORA D’ÚS.

1.- Objecte
És objecte d’aquest plec de condicions la contractació de la prestació dels serveis de
retirada, trasllat, dipòsit i alienació per al posterior desballestament dels vehicles
declarats fora d’ús.
2.- Prestació del servei
1. La retirada dels vehicles es realitzarà en el termini màxim de 72 hores, una
vegada notificada a l’adjudicatari la relació pel servei de Seguretat Ciutadana,
en què constarà de forma expressa el lloc on estiguin estacionats o dipositats
per a la seva recollida.
2. La retirada dels vehicles que puguin comportar un perill o greus pertorbacions
en la circulació de vianants o vehicles es realitzarà en el termini màxim de 24
hores.
3. L’adjudicatari haurà de disposar, per a les operacions de retirada i trasllat dels
vehicles, dels equips necessaris que permetin l’evacuació de qualsevol vehicle,
amb independència del pes, volum o especials característiques i/o
circumstàncies.
4. L’adjudicatari haurà de disposar d’un espai suficient i adequat per al dipòsit i
custòdia d’un màxim de 20 vehicles i termini màxim de 4 mesos en cas de
necessitat, per incidències amb el dipòsit municipal o en la tramitació dels
expedients administratius dels vehicles.
5. L’adjudicatari haurà de disposar d’un espai suficient i adequat per al dipòsit i
custòdia d’un màxim de 10 vehicles i termini superior a 4 mesos, per a aquells
casos en què per incidències en el seu historial no puguin ser declarats fora
d’ús en el termini de 4 mesos.
6. L’adjudicatari haurà de complir amb totes les obligacions inherents a la condició
de Centre autoritzat de tractament de vehicles, d’acord amb el Decret
217/1999, de 27 de juliol, sobre gestió de 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 resta de normativa vigent concordant.

3.- Requisits per a poder licitar
a) 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.
b) Les instal·lacions per a la gestió de vehicles fora d’ús hauran de complir les
condicions tècniques d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.

4.- Preu de licitació
1. El preu per a la prestació del servei s’entén inclòs en el propi benefici econòmic
que suposarà a l’adjudicatari el desballestament del vehicle i, si s’escau, la
posterior venda de ferralla, sense que hagi cap prestació econòmica per
l’Ajuntament. L’adjudicatari en contraprestació haurà d’abonar a l’Ajuntament
els preus unitaris que s’adjudiquin.
2. Els preus tipus d’alienació per unitat dels diferents vehicles s’estableix a l’alça,
fixant-se els següents tipus mínims:
a)

Autocars, camions, tracto - camions, caravanes,
autocaravanes, tractors, remolcs i semiremolcs de massa
màxima autoritzada superior a 3500 Kg ....................................... 170,00 €

b)

Turismes,
furgonetes,
camions,
caravanes,
autocaravanes, remolcs i semiremolcs fins a massa
màxima autoritzada de 3.500 kg ................................................... 115,00 €

c)

Motocicletes i ciclomotors de cilindrada superior a 50 cm3 .................. 35,00 €

d)

Ciclomotors de cilindrada inferior a 50 cm3 i bicicletes ................. 15 €

5.- Forma de pagament
L’adjudicatari del servei abonarà l’import de les remeses prèvia liquidació de
l’Ajuntament, d’acord amb la relació de vehicles declarats fora d’ús i aptes pel seu
desballestament.

Sant Quirze del Vallès, 27 octubre de 2017

