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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS TÈCNIQUES

A ) OBJECTE DEL SERVEI.

És objecte del servei la retirada mitjançant grua dels vehicles que han de ser retirats de la via

pública per incomplir les normes reguladores del trànsit i circulació de vehicles o per haver estat

abandonats a la via pública, el seu trasllat al dipòsit i la custòdia dels vehicles retirats per

infracció de trànsit fins la seva recollida pels propietaris, conductors o per ordre de

l’Ajuntament. L’adjudicatari deurà indicar en la proposta el lloc on procedirà a realitzar la

custòdia dels vehicles retirats per infracció de trànsit.

B) OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

L’adjudicatari del servei deurà complir les següents obligacions de caràcter tècnic:

1. Prestar el servei de retirada  i custòdia durant 24 hores al dia tots els dies de l’any.

2. Acudir per a l’efectiva realització del servei de retirada en els terminis màxims de temps

següents:

a) Per al cas de retirada d’un vehicle que incompleixi la normativa de trànsit i circulació de

vehicles: 30 minuts des del moment de l’avís.

b) Per al cas de retirada de vehicles accidentats: 20 minuts des del moment de l’avís

c) Per al cas de vehicles abandonats a la via pública: 24 hores des del moment de l’avís.

d) La retirada dels vehicles haurà de realitzar-se mitjançant un sistema que no obligui al vehicle

retirat a desplaçar-se directament sobre les seves rodes.

e) Assumir els danys ocasionats amb motiu de la retirada dels vehicles, contractant a l’efecte la

corresponent assegurança.

3. Efectuar l’entrega als interessats, prèvia exhibició de l’oportuna carta de pagament dels

servis de retirada i custòdia, dels vehicles sota la seva custòdia

C) IMPORT MÀXIM PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.

Els preus màxim que podrà percebre l’adjudicatari per la prestació del servei seran els següents

(iva inclós):

a) Per la mobilització de la grua sense procedir a engantxar el vehicle pel seu trasllat:  29 €

b) Per l’engantxe del vehicle, sense realitzar l’arrossegament i dipòsit del vehicle:

 - Turismes i furgonetes: 44,50 €

 - Camions de tara inferior a 3500 quilograms: 46,00 €

 - Camions de tara superior a 3500 quilograms: 48,08  €
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c) Per la retirada i trasllat al dipòsit del vehicle:

- Turismes i furgonetes:  58,10 €

 - Camions de tara inferior a 3500 quilograms:  68 €.

 - Camions de tara superior a 3500 quilograms:  75,00 €

c) Per dia d’estada en custòdia a partir de les 24 h següents al dipòsit:

- Turismes: 2,32  €

- Furgoneta: 3,30  €

- Camions: 4,30  €

d)  Tots els imports seran revisables d'acord amb l'evolució de l'IPC


