
 

 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI 
PÚBLIC DE RETIRADA I DIPÒSIT DELS VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA 
  
  
 1.- Objecte.-  
 
El present annex té per objecte la regulació de les condicions tècniques que han 
de regir la prestació del Servei Públic de Retirada de Vehicles de la Via 
Pública, bé per trobar-se indegudament estacionats, per entorpir o obstaculitzar 
el trànsit o per uns altres dels motius establerts en el RDL  6/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refús de la Llei sobre  Trànsit, Circulació de 
Vehicles de motor i Seguretat Vial, així com qualsevol altra normativa legal 
vigent o futura; ordenança o normativa municipal que en virtut d'això s'aprovés.  
 
2.- Obligacions del Concessionari:  
 
Seran obligacions del concessionari amb caràcter general les establertes en el 
Plec de Condicions econòmic-administratives, en aquest annex de 
condicions tècniques, en l'art. 128 del Reglament de Serveis de les Corporacions 
Locals i en particular serà obligació de l'adjudicatari la correcta prestació del 
servei conformement a l'oferta adjudicada, tarifes aprovades i normativa general 
aplicable, destacant-se el següent:  
 

• Manteniment en perfecte estat de funcionament i conservació de tots els 
mitjans materials del Servei.  

 
• Obtenció de quants permisos, autoritzacions i llicències siguin precisos 

per a la realització del Servei.  
   

• Realitzar l'enganxi/retirada d'aquells vehicles que conforme a la legislació 
es trobin malament estacionats, actuant sempre sota el control legal i 
supervisió de la Policia Local.  

 
• Realitzar l'enganxi/retirada o trasllat d'aquells vehicles que encara que no 

estiguin mal estacionats, així sigui requerit per la Policia Local per raons 
d'interès general.  

 
• Realitzar l'enganxi/retirada o trasllat d'aquells vehicles per ordre de les 

diferents administracions públiques, actuant sempre sota el control legal i 
supervisió de la Policia Local.  

 
• Quan es realitzi una actuació de retirada d'un vehicle de la via pública 

s'haurà de deixar constància de la mateixa mitjançant adhesiu o un altre 
element de similars característiques, segons models que hauran de ser 
aprovats per aquest Ajuntament, i que s'haurà de col·locar en el lloc que 
ocupava el vehicle i amb la finalitat de servir d'avís al propietari de 
l'actuació del Servei.  

 
• Atenent a les limitacions d’espai del depòsit de vehicles, la concessionària 

tendrà cura d’optimitzar al màxim l’espai disponible, atenent a la 



 

 
 

classificació del règim pel qual són depositats: abandó, precinte, infracció, 
etc.. No obstant l’anterior, quan per necessitats diverses s’hagi d’efectuar 
moviments de vehicles dins del depòsit per tal de recol·locar-los o per 
poder accedir als que restin bloquejats per altres, els treballs que 
s’encomanin a la concessionària es meritaran per hores treballades o 
fraccions, d’acord amb el preu/hora que s’estableix al present plec de 
condicions. 

 
• A l'efecte d'actuació dels equips de retirada i excepte causa justificada, el 

temps màxim de resposta i accés al lloc requerit per la Policia Local 
no superarà els 20 minuts.  

 
• Indemnització dels danys causats durant el funcionament del Servei. A 

aquest fi s'haurà de concertar i tenir vigent durant tot el període del 
contracte i les seves pròrrogues, assegurances de responsabilitat civil 
i multirisc, pels capitals establerts en el Plec de Condicions Econòmic-
Administratives. Còpies de les pòlisses subscrites seran 
lliurades anualment a la Policia Local i al Departament de Serveis de 
l’Ajuntament.  
El procediment de reclamació seguirà les següents pautes:  
L’usuari que pretengui efectuar reclamació per danys suposadament 
causats per la grua concessionària serà informat que ha d’efectuar la 
pertinent reclamació presentant escrit enregistrat a l‘Ajuntament, 
incorporant totes quantes proves vulgui fer servir així com el pressupost 
dels danys. Els serveis jurídics de l’Ajuntament dictaminaran la possible 
responsabilitat de la grua previ informe de la Policia Local. El dictamen 
que expedeixin els serveis jurídics serà traslladat a la companyia 
asseguradora i a l’empresa concessionària, als efectes oportuns. 

 
• Acatament de les instruccions que per al millor desenvolupament del 

servei els siguin donats per la Policia Local, sempre que no 
suposin modificació de les condicions del present contracte, agreujament 
de les mateixes per al concessionari o intromissió en l'esfera de 
decisió empresarial.  

 
3.- Condicions Tècniques del Servei:  
 
a. ÀMBIT GEOGRÀFIC. L'àmbit geogràfic de prestació del servei serà el terme 
municipal d’Inca.  
 
b. HORARI DEL SERVEI. El Servei de retirada, dipòsit i custòdia de vehicles es 
prestarà de forma ininterrompuda les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de 
l'any.  
 
c. MITJANS MATERIALS DEL SERVEI. L'adjudicatari haurà de comptar amb els 
mitjans materials suficients, idonis i en bon estat per a la realització del Servei, 
que mínimament seran els assenyalats a continuació i que compliran amb les 
següents condicions:  
 
 
 



 

 
 

• Vehicles:  
 
- 2 vehicles grua amb capacitat de càrrega per a 3.500.- kg.  
 
Tots els vehicles aniran equipats amb els corresponents mitjans 
mecànics (carretons, gats hidràulics, barres, claus, tensors, etc.) i altres 
accessoris necessaris per realitzar eficaçment el servei, tenint en compte les 
peculiaritats dels vehicles automàtics, híbrids, o altres tecnologies que precisin 
un enganxi amb mesures addicionals de seguretat.  
 
Tots els vehicles incorporaran un sistema de senyalització d’emergència tipus 
Vector Visió o similar.  
 
El concessionari disposarà de almenys un vehicle de forma permanent a la 
disposició del servei.  
 

• Comunicació  
 
Es dotarà al servei i a tots els vehicles d’equips de telecomunicacions .  
 
Igualment es disposarà de telèfon i fax en les oficines de l’empresa, sent la 
utilització del telèfon, per a la comunicació amb la Policia Local durant les 24 
hores.  
 

• Engegada del Servei:  
 
L’adjudicatari haurà d’engegar el Servei en el termini màxim de VINT-I-UN DIES 
NATURALS, des de la formalització del contracte derivat del concurs.  
A aquest efecte pel Cap de la Policia Local s’estendrà acta, fent constar la data 
d’iniciació de la prestació del Servei Públic.  
 

• Informes del Servei:  
 
L’adjudicatari facilitarà a la Policia Local prèvia justificació del motiu de la seva 
petició, qualsevol altra informació que referent a la realització del servei li 
sigui sol·licitada i d’acord amb el present contracte.  

 
 
• Pressupost base de licitació:  

   
Els preus unitaris que s’estableixen per aquest contracte son els següents: 
 
 

 

1. 
 

INFRACCIÓ/DESPLAÇAMENT DIURN LABORAL      35 € 

2.  FESTIU/NOCTURN (QUALSEVOL CONCEPTE) 50 € 

3.  ABANDÓ LABORAL 30 € 

4. ANUL·LACIÓ DIURN  20 € 

5. ANUL·LACIÓ FESTIU/NOCTURN   25 € 

7.   RECOL·LOCACIÓ EN DIPÒSIT     50€/h.    



 

 
 

• Si l’encomana de servei de retirada d’un vehicle és fora del casc urbà, dins del 
terme municipal, s’abonarà la tarifa corresponent a la taula anterior més el 
quilometratge, a raó de 0.18 €/quilòmetre. 

• Si l’anul·lació dels serveis d’acord als punts 4 i 5 de la taula precedent  s’efectua 
durant els primers 5 minuts no tindrà cost. 

• L’horari laboral s’entén entre les 08.00 i les 20.00 hores dels dies laborals, 
exclosos els dissabtes. 

 
5.- Inspecció municipal:  
 
5.1. L’adjudicatari està obligat al compliment del contracte derivat de 
l’adjudicació del present concurs, amb estricta subjecció al que es disposa en el 
present Plec de Condicions, oferta pel mateix presentada, i a les indicacions que, 
en l’àmbit de la seva competència i d’acord amb l’establert en el contracte, 
aquesta Administració suggereixi per a la millor realització del servei públic 
adjudicat, el qual serà fiscalitzat en tot moment pel regidor/a de Trànsit.  
 
5.2. L’engegada del servei s’efectuarà mitjançant aixecament d’acta que serà 
subscrita per l’adjudicatari i el Cap de la Policia Local.  
 
5.3. Els serveis municipals realitzaran la inspecció facultativa del servei.  
 
 
La direcció tècnica podrà fer totes les indicacions que estimi convenient per 
al bon desenvolupament del servei objecte d’aquest concurs, havent d’emetre-
les per escrit, en funció de la seva importància i, en tot cas, quan l’adjudicatari 
així ho demandi.  
 


