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PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE
VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES.
1. Objecte
L'objecte principal del contracte el constitueix la contractació del servei de retirada de
qualsevol classe de vehicles. Tant la retirada dels vehicles que pogueren estar sotmesos a la
legislació vigent en matèria de circulació de vehicles, actualment el Text refós de la Llei sobre
Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, el Reglament General de Circulació
i, si de cas, l’Ordenança de Circulació i Ordenances Fiscals dels ajuntaments dels municipis
adherits al servei i resta de disposicions legals i reglamentàries, amb la pretensió de contribuir
a fer efectiva l’obligació dels ajuntaments adherits al servei de regular el trànsit de vehicles i
persones en les vies urbanes, de conformitat la legislació vigent. Com també la retirada de
vehicles en els supòsits d'auxili a accidents i la resta de calamitats públiques i en totes aquelles
situacions disposades pels agents de la Policia Local en virtut de les ordres generals o
particulars dimanants dels òrgans corresponents.
A estos efectes s'entendran per vehicles tots aquells que així estiguen definits en les normes,
qualsevol que siguen les seues característiques o pes brut.
A més són objecte del contracte prestacions complementàries/accessòries, l’objecte principal
de retirada de vehicles abans mencionat.
L'activitat principal s'exercirà en les vies públiques i llocs on el municipi adherit siga competent
en matèria de trànsit.
El contracte definit té la qualificació de contracte de serveis segons el que s’estableix el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
2. Grues: Característiques tècniques
La retirada dels vehicles afectats es realitzarà per l'adjudicatari amb grues, les quals hauran de
comptar amb tot tipus d'autoritzacions reglamentàries, inspeccions tècniques i la resta de
requisits per a la seua actuació. L'adjudicatari estarà obligat a retirar tots els vehicles, fins a un
pes del vehicle de 4.000 Kg.
Els vehicles posats a disposició de la concessió tindran un disseny d’imatge definit per la
Mancomunitat, així com l'addició dels escuts i logotips en els llocs i formes que s'estime
convenient per a la seua identificació exterior. El vehicle haurà d'estar proveït de carros per a
enganxament, transport i arrossegament dels vehicles pertinents, inclosos vehicles de dues
rodes.
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Comptaran, igualment, amb les degudes homologacions i autoritzacions reglamentàries a fi de
garantir la seguretat i idoneïtat de l'esmentat transport. També disposarà dels elements òptics
reglamentaris i dispositius complementaris de senyalització que es determinen a fi de ser
instal·lats en els vehicles remolcats o arrossegats. Així mateix, haurà de complir els requisits
legals o reglamentaris que siguen exigits per la legislació vigent en matèria de seguretat,
circulació vial, assegurances i transports terrestres. L'adjudicatari respondrà civilment de tots
els danys que siguen exigits per la jurisdicció competent i que es deriven del funcionament del
servei, tant front als Ajuntaments i la Mancomunitat com als propietaris dels vehicles
traslladats o dipositats pels danys produïts als mateixos en el transcurs de les operacions
corresponents i durant la seua estància en el dipòsit. Prèvia formalització del contracte, per
garantir el compliment d’estes obligacions, l’adjudicatari queda obligat a subscriure una pòlissa
d’assegurances de responsabilitat civil que cobrisca els possibles danys de tota classe que
pogueren patir els vehicles des del moment de la seua retirada de la via pública i transport al
lloc de dipòsit. Esta assegurança de responsabilitat civil en quantia suficient per a l'exercici de
l'activitat objecte del contracte, mai podrà ser inferior a 1.500.000 €. En esta assegurança
hauran d’estar inclosos els vehicles que es troben als dipòsits del servei i que s’hagen traslladat
allí per qualsevol circumstància.
3. Nombre de grues, horari i calendari de servei
Per Als municipis de les modalitats A i B, el nombre de vehicles mínim de què ha de disposar
l'adjudicatari per al compliment del contracte serà:
- 1 grua fixa a disposició de cada ajuntament en qualsevol moment (1 per a cada ajuntament).
- 2 grues fixes a disposició de cada ajuntament en els dies de canvi d’ubicació de vehicles (canvi
de costat de vehicles als carrers que mantenen este sistema). 2 per a cada ajuntament.
- 3 grues fixes a disposició de cada ajuntament en dies concrets d’esdeveniments especials. Els
ajuntaments hauran d’informar a l’adjudicatari de les dates concretes d’estos esdeveniments
amb una antel·lació mínima de 3 dies.
Les grues hauran d'estar sempre operatives, i en el cas que patisquen alguna avaria o qualsevol
altra contingència, hauran de ser substituïdes per altres.
Per a la resta de municipis, el nombre de grues haurà de ser l’adequat per a prestar el servei
complint amb tots els criteris i obligacions establerts en el present plec, així com en els Plecs
de Clàusules Administratives Particulars (al menys 1).
L'horari serà de 24 hores/dia 365 dies/any.

4. Mitjans humans
L'adjudicatari disposarà del personal per a complir el servei contractat tenint en compte les
vicissituds del personal a càrrec seu com ara vacances, torns, baixes, absentisme, etc.
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També designarà una persona que assumisca la direcció del servei i actue com el seu
representant davant de la Mancomunitat i els ajuntaments adherits. En les grues anirà,
almenys, un conductor, habilitat a més per a exercir els treballs d'enganxament del vehicle a
remolcar.
5. Mitjans auxiliars
L'adjudicatari haurà de dotar cada treballador d'un telèfon mòbil per mitjà del qual estiga
localitzable per la Policia Local tant quan es trobe operatiu com en la seua base.
Cada vehicle grua haurà d'estar equipat, a més, amb una càmera digital capaç d'oferir una
resolució com a mínim de 5,0 megapíxels perquè l'operari de la grua realitze, com a mínim,
una fotografia del lloc on s'inicia l'enganxament (inclòs el vehicle), i una altra, com a mínim,
que definisca l'estat del vehicle. Els fotogrames o suports informàtics seran entregats pel
conductor en les oficines de la Mancomunitat i/o en els ajuntaments adherits per a la seua
integració en l'expedient de l'automòbil en la forma i periodicitat que se li indique a l'efecte, ja
siga de forma immediata, per via telemàtica o periòdicament, amb la freqüència, forma i
mitjans que es determinen en raó de l'organització del servei. Cada grua anirà proveïda
d'adhesius impresos, confeccionats a càrrec de l'adjudicatari, en la forma que se li indique per
la Mancomunitat on s'inscriurà, almenys, la matrícula de l'automòbil transportat o mogut, data
i hora de retirada i telèfon de localització. Els adhesius seran fixats pel conductor de la grua en
la calçada o zona pròxima o visible del lloc de retirada del vehicle.

6. Prestació del servei
La grua, trobant-se en situació lliure de servei, haurà d'acudir al punt de requeriment en un
termini màxim de deu (10) minuts en els municipis de les modalitats A i B i vint (20) minuts en
la resta, excepte casos de força major o altres que haurà de justificar a petició de la
Mancomunitat. L'adjudicatari, a través dels seus òrgans de servei, retirarà els vehicles sempre
en presència d'un agent de la Policia Local, o per ordre directa de la Policia Local en els casos
de vehicles abandonats pels seus titulars en la via pública, efectuant simultàniament, com a
mínim, una fotografia del vehicle i lloc en què s'inicia la retirada (que haurà de servir, si és el
cas, per a acreditar visualment la infracció) i els traslladarà al dipòsit habilitat a este efecte o al
lloc que s'indique.
Els ajuntaments posaran a disposició de l’adjudicatari unes instal·lacions per al dipòsit dels
vehicles que hauran d’estar assegurades pel contractista.
En els municipis que no faciliten un dipòsit a l’adjudicatari, es realitzarà el trasllat del vehicle a
la ubicació indicada per cada ajuntament utilitzant-se un cep per a la retenció del vehicle.
L'adjudicatari en cap cas podrà atendre qualsevol petició de servei que no siga realitzada per
conducte de la Policia Local.
A requeriment de la Policia Local, l’adjudicatari procedirà a la immobilització del vehicle en la
mateixa via pública, mitjançant els adequats procediments mecànics que impedisquen la seua
circulació.
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En qualsevol dels casos, la recuperació del vehicle per part del conductor o propietari requerirà
la comprovació prèvia de la seua personalitat per part de la Policia Local i el pagament de la
corresponent taxa per part d’aquell a l’ajuntament o directament al contractista (segons la
modalitat que determine cada ajuntament).
En cas que l’adjudicatari siga el recaptador en un municipi, haurà de facilitar la satisfacció dels
imports corresponents a la prestació del servei pels obligats a fer-los efectius. Amb anterioritat
a l’inici del servei, s’informarà a l’adjudicatari del mecanisme de cobrament que es sol·licite
per part de cada ajuntament adherit.
Amb eixa finalitat el contractista haurà de disposar de:
- Datàfon/s o altre mitjà/ns semblant/s, que permeten el pagament d'eixes quantitats
mitjançant targeta bancària o altre/s mitjà/ns semblants. Al menys haurà de disposar d’un
datàfon per a la modalitat A, un per a la modalitat B i altre per a la resta.
- Mitjans per a expedir als obligats, documentació acreditativa del pagament.
Les quantitats percebudes les haurà d'ingressar al/s compte/s bancari/s que a l'efecte se li
indique des de la Mancomunitat.
Així mateix l’adjudicatari haurà de lliurar mensualment a la Mancomunitat una relació dels
serveis prestats, contenint la informació justificativa bàsica que la Mancomunitat determine.

7. Serveis de senyalització:
Els municipis de les modalitats A, B i C, tindran inclòs el servei de senyalització que haurà de
ser realitzat per l’adjudicatari sense cap cost addicional.
Este servei inclou:
−
−
−
−

Instal·lació i posterior retirada de tots els elements de senyalització que determinen
els ajuntaments en qualsevol lloc del terme municipal en horari laboral de dilluns a
divendres de 8:00 a 20:00.
Els serveis seran sol·licitats pels ajuntaments amb una antelació mínima de 24 hores.
En cas d’urgència justificada com per exemple instal·lació de tanques en cas de
despreniment de façanes, el servei es podrà demanar sense antelació i en qualsevol
moment independentment de l’horari.
Els senyals seran subministrats en tot cas pels propis ajuntaments no havent d’adquirir
el contractista cap element de senyalització per a esta tasca.

El adjudicatari haurà de disposar dels vehicles i personal necessari per a realitzar estes tasques.
Als efectes d’allò previst en els presents plecs, s’entén per senyals, qualsevol senyal de trànsit,
cons, tanques, etc. que siguen necessàries col·locar i retirar de la via pública pels ajuntaments
en el marc de les seues competències.
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8. Subministrament de ceps:
L’adjudicatari haurà de disposar dels ceps necessaris per a prestar el servei en els municipis
que no li cedisquen un dipòsit de vehicles.
Estos ceps hauran de complir en tota la normativa que li siga d’aplicació per al seu ús en els
vehicles retirats.
En estos casos (municipis que no cedisquen un dipòsit), els vehicles es retiraran i es dipositaran
en el lloc que determine al seu efecte cada ajuntament. En eixa nova ubicació, l’adjudicatari
haurà de deixar el vehicle amb el cep posat, tot indicant en el vehicle mitjançant una
notificació, el que ha de fer l’infractor per a que el seu vehicle siga alliberat. El vehicle retés
amb el cep haurà d’estar cobert per l’assegurança de l’adjudicatari fins que el cep siga retirat
del vehicle.
La Policia Local o, en el seu defecte els ajuntaments, hauran de disposar d’una clau que puga
obrir eixos ceps. L’infractor haurà de pagar la taxa corresponent a l’ajuntament per a que siga
la policia local o altre funcionari públic el que retire els ceps. Eixos ceps seran recollits
posteriorment per l’adjudicatari en el lloc que determine l’ajuntament per a ser utilitzats en
nous serveis.
9. Retirada de vehicles sense dipòsit:
En cas que un ajuntament adherit sol·licite una retirada d’un vehicle sense dipòsit, com per
exemple un canvi d’ubicació de vehicles per motiu d’un esdeveniment, es podran donar els
següents casos:
En modalitats A, B i C el servei està inclòs al preu i per tant es realitzarà el trasllat per part de
l’adjudicatari prèvia sol·licitud de l’ajuntament.
En modalitat D, al no hi haure taxa a assumir per cap infractor, hauran d’assumir el cost
establert per eixe servei que resulte del procés de licitació.
9. Vehicles abandonats
L'adjudicatari del servei serà l'encarregat de retirar de la via pública, sense cap cost per als
ajuntaments o Mancomunitat, tots els vehicles que per indicació de la Policia Local es
presumisca que estiguen en estat d'abandonament. Igualment serà l'encarregat, una vegada
gestionat l'expedient administratiu, de gestionar el trasllat del vehicle a un Centre Autoritzat
de Tractament (CAT) i a entregar a l’Ajuntament corresponent el certificat de destrucció del
vehicle.
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Alzira, 16 de maig de 2017

DILIGÈNCIA: Per fer constar que els plecs s'han aprovat per resolució de Presidència de data
15 de maig de 2017.

El Secretari

