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I. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 
 

1.- SERVEIS A REALITZAR. 
 
S’inclou dins de la prestació la realització, sota la supervisió i el control de la Policia Local de 
qualsevol dels municipis de la comunitat, i després d'ordenar-ho expressament, dels següents 
serveis: 
 

1.- Retirada i trasllat de vehicles mitjançant grua: S’entendran com d’aquesta naturalesa, a 
efectes d’aquesta contracte de servei, les operacions en que l’adjudicatari, previ 
requeriment de la Policia Local, procedeixi a l’enganxament d’un vehicle per tal de retirar-lo 
del lloc on es trobi estacionat a la via pública i amb posterioritat faci efectiu el seu trasllat i 
desenganxament al dipòsit municipal o al lloc que, en defecte d’aquest, li sigui indicat per la 
pròpia Policia. A efectes de retribució, els trasllats consistents en canvis d’ubicació de 
vehicles a la via pública i en trasllat de vehicles de lloc de dipòsit, es consideraran a tots 
efectes com a servei de retirada. 
 
2.- Enganxament de vehicles sense retirada efectiva: S’entendran com d’aquesta 
naturalesa, a efectes d’aquest contracte de serveis, les operacions en que l’adjudicatari, 
previ requeriment de la Policia Local, procedeixi a l’enganxament d’un vehicle per tal de 
retirar-lo del lloc on es trobi estacionat a la via pública, però sense que es faci efectiu el 
trasllat del vehicle, bé per que el propietari del mateix es presenti al lloc i deixi sense efecte 
l’enganxament previ pagament de la taxa corresponent, bé per qualsevol altra raó que, no 
sent imputable a l’adjudicatari, impliqui la manca de retirada del vehicle enganxat. En 
aquest sentit, l’enganxament sense retirada efectiva s'entendrà realitzat un cop les rodes 
davanteres o posteriors del vehicle infractor hagin estat aixecades del terra i el seu 
propietari o conductor en sol·liciti el desenganxament (el que es farà sempre que s'hagi 
satisfet la tarifa corresponent). Per contra, si quan aparegui el propietari o conductor i 
sol·liciti el desenganxament no s’han aixecat les rodes davanteres o posteriors el servei 
tindrà la consideració de desplaçament.  
 
3.- Trasllat de vehicle de lloc de dipòsit, per reorganització interna: S’entendran com 
d’aquesta naturalesa, a efectes d’aquesta contracte de servei, les operacions en que 
l’adjudicatari, previ requeriment de la Policia Local, procedeixi a desplaçar un vehicle 
prèviament dipositat al dipòsit municipal o al lloc que hagi indicat la Policia Local, del lloc on 
es trobi al lloc on li sigui indicat. 
 
4.- Canvi de llocs de vehicles a la via pública: S’entendran com d’aquesta naturalesa, a 
efectes d’aquesta contracte de servei, les operacions en que l’adjudicatari, previ 
requeriment de la Policia Local i com a conseqüència de les instruccions rebudes, 
procedeixi a desplaçar un vehicle estacionat a la via pública (que no hagi estat prèviament 
dipositat), del lloc on es trobi al lloc on li sigui indicat. 
 
5.- Moviment de vehicles dins les instal·lacions del dipòsit municipal. Aquests serveis 
tindran la consideració d’enganxaments, a efectes de la seva retribució. 
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6.- Desplaçaments: S’entendran com a d’aquesta naturalesa els trasllats que l’adjudicatari 
faci amb el seu vehicle, en el moment en que sigui requerit per la Policia Local a fi i efecte 
de realitzar un servei, des del punt on es trobi fins al lloc on s’ha de prestar el servei, o bé 
fins a les dependències de la Policia Local del municipi requirent, sense que finalment es 
dugui a terme el servei requerit, per causes no imputables a l’adjudicatari.  
 
Per tal d’acreditar el desplaçament, la grua haurà de presentar-se (en el termini de 30 
minuts a comptar des de  l’hora de requeriment) en el lloc on ha estat requerida, o a la 
Prefectura de la Policia Local, en cas d’anul·lar el servei abans de la seva arribada. No es 
retribuiran ni comptabilitzaran com a desplaçament els serveis en els quals no pugui 
realitzar-se la retirada efectiva a causa de les característiques del vehicle a retirar, per 
manca d’estris suficients per part del contractista, o qualsevol altre motiu imputable a 
aquest, encara que el vehicle hagi estat enganxat. A aquest efecte, el contractista, abans 
d’iniciar els desplaçaments, podrà sol·licitar a la Policia Local totes aquelles dades que 
puguin ser d’interès sobre les característiques del vehicle a retirar. 

 
7.- Retens: El servei de retén es produeix quan la Policia Local, en previsió d’una situació 
que pot requerir la retirada de varis vehicles de la via a partir d’un horari determinat o en 
una franja horària determinada, requereix l’adjudicatari per tal que tingui la grua a la 
localitat on s’haurien de fer els serveis, per tal de poder procedir a la retirada de vehicles, 
en cas necessari, minimitzant el temps de desplaçament. Les assistències preventives de 
la grua els dies de celebració dels mercats setmanals de venda no sedentària, per tal de 
garantir que els espais reservats per a parades no romanguin ocupats per vehicles 
estacionats, no tindran la consideració en cap cas de servei de retén.  
 
Els retens es retribuiran al preu per hora pel qual s’adjudiqui el contracte. L’import que 
resulti d’aplicar els preus/hora fixats pels retens al número d’hores que aquest duri, inclourà 
la realització els serveis realitzats efectivament durant els temps del retén, sempre que es 
tracti serveis de retirada i trasllat a dipòsit, de serveis d’enganxament o de canvis de lloc a 
la via pública. No obstant, si l’import dels serveis prestats durant el retén excedís de la 
retribució que l’adjudicatari té dret a percebre pel propi retén, aquest tindrà dret a percebre 
l’excés que en resulti. Els desplaçaments duts a terme durant el temps de duració del retén 
no podran facturar-se. 

 
Amb independència dels serveis ordinaris el contractista s’obliga, en cas de situacions d’urgència, 
catàstrofe greu o similars declarades d’acord amb la legislació de protecció civil, a posar el vehicle 
grua a disposició de l’autoritat municipal competent, sens perjudici del dret a ser remunerat per la 
realització dels corresponents serveis. 

 
2. RETRIBUCIO 

 
El contractista tindrà dret a l'abonament de la prestació realitzada en els termes establerts en el 
contracte i conforme al preu convingut. En aquest sentit, la retribució que percebrà l’adjudicatari 
consistirà en la quantitat que resulti de multiplicar el número de serveis que aquest realitzi en un 
mes determinat pels preus unitaris pels quals sigui adjudicat el contracte. Consegüentment, 
l’adjudicatari no té garantida una retribució mínima mensual, sinó que aquesta serà variable en 
funció dels serveis que presti efectivament. 
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La contraprestació de l’adjudicatari es calcularà d’acord amb els preus que per a cada tipus de 
servei s’especifiquen en el quadre següent (i que son millorables a la baixa pels licitadors): 
 
SERVEI FEINERS / DIÜRNS FESTIU / DISSATBE /NOCTURN 

Retirada 38,00 Euros + IVA 57,00 Euros + IVA 

Enganxament sense retirada 38,00 Euros + IVA 57,00 Euros + IVA 

Desplaçament (servei anul·lat) 28,00 Euros + IVA 42,00 Euros + IVA 
Moviment de vehicles dins del 
Dipòsit municipal 28,00 Euros + IVA 42,00 Euros + IVA 

“Retens”    

D’una hora o fracció 50,00 Euros + IVA 75,00 Euros + IVA 

Per cada hora o fracció de més 20,00 Euros + IVA 30,00 Euros + IVA 
 
La naturalesa i definició dels serveis assenyalats en el quadre precedent, son especificades en la 
clàusula 1ª d’aquest Plec de Prescripcions tècniques. 

 
3. TEMPORALITAT 

 
El servei es prestarà els 365 dies de l’any durant les 24 hores del dia.  
 
El contractista haurà d’assegurar en qualsevol moment la disponibilitat del servei. 
 
La prestació inclou la presentació de grua i personal suficient en el lloc requerit en el termini màxim 
de 30 minuts, des de l’avís de la Policia Local. 
 

4. VEHICLES 
 
El contractista o adjudicatari destinarà a l’activitat el vehicle o vehicles grua necessaris per a 
garantir el servei en els horaris previstos, que hauran de ser aptes per a les característiques 
tècniques de les tasques a realitzar, amb especial atenció a la capacitat de maniobra del dipòsit. El 
vehicle o vehicles, hauran d’estar dotats del sistema d’elevació i/o arrossegament 
reglamentàriament exigit i, a més, gaudiran de la deguda homologació per part del Departament 
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
 
El vehicle o vehicles-grúa hauran d’estar capacitats per procedir a la retirada i trasllat de 
motocicletes, ciclomotors, turismes, furgonetes i furgons de qualsevol classe, vehicles tot terreny i 
monovolums i gaudir de la potència, les dimensions, les característiques, l’equipament i les 
adaptacions necessàries per a aquesta finalitat. 
 
El vehicle o vehicles esmentats disposaran del material accessori de senyalització i protecció 
necessari per a la correcta prestació de l’activitat. 
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Serà responsabilitat de l’adjudicatari l’adaptació, en cada moment, de les característiques 
tècniques del vehicle a la normativa vigent, amb obligació, si s’escau, d’efectuar al mateix les 
modificacions que, a aquests efectes, resultin procedents. 
 
Els vehicles utilitzats per al servei hauran de mantenir-se en bon estat de conservació durant tota la 
vigència de la contracte de servei, i igualment, mantindran el degut estat de netedat i pulcritud. 

L’adjudicatari estarà obligat al compliment de la legislació laboral i de seguretat social respecte als 
treballadors o personal que adscrigui a la prestació del servei. A més, aquest personal disposarà 
de les acreditacions necessàries per a la conducció objecte de l’activitat. 

 
En mèrits del que s’ha indicat, si, en qualsevol moment durant la vigència de la contracte de servei, 
l’adjudicatari no podés realitzar algun servei com a conseqüència de mancances o deficiències 
tècniques del vehicle o per manca de les corresponents llicències, tant relatives al vehicle com a 
les administratives per a conduir el tipus de vehicle requerit per part del seu personal, aquell haurà 
de garantir la Comunitat el compliment del servei al seu càrrec, pels mitjans idonis.  
 
Aquesta obligació ho serà sens perjudici del deure de l’adjudicatari de realitzar als vehicles les 
modificacions necessàries per a adaptar-lo a les exigències normatives, com de procurar que tant 
ell com els seus empleats gaudeixin dels permisos exigibles reglamentàriament. 
 
L’adjudicatari respondrà, des de l’inici de la contracte de servei o durant tota la seva vigència, de la 
necessària solvència tècnica i professional, així com de la dels mitjans materials que aporti a la 
prestació del servei i de la qualificació i acreditacions dels seus empleats, treballadors o personal 
per a la realització de les tasques pròpies del servei encomanat. 
 
Els vehicles han de tenir unes dimensions proporcionals a les condicions dels carrers dels 
municipis que conformen la Comunitat 
 
En l’oferta es valorarà disposar, per si mateix o mitjançant contracte mercantil amb una altra o 
diverses empreses, de vehicles grua que puntualment puguin fer retirada de vehicles de gran 
tonatge i altres vehicles o objectes que no poden ser retirats de la via pública amb els dispositius 
de les grues normals en servei com poden ser vehicles cremats, sense rodes i altres casos, a més 
de remolc i altres parts de la carrosseria. 
 
L’adjudicatari haurà d’incorporar en els seus vehicles, en el termini d’un mes des de l’adjudicació 
del contracte, adhesius magnètics o identificatius de caràcter similar, amb la indicació “Comunitat 
de municipis Conca de la Tordera”. 
 

5. PERSONAL 
 
L’empresa ha de disposar del personal necessari per desenvolupar la gestió i prestació del servei 
objecte de contracte, el qual haurà de complir unes mínimes condicions d’idoneïtat, compatibilitat i 
responsabilitat i estar en possessió de les llicències o permisos de conduir exigibles d’acord amb la 
legislació vigent. 
 
L’empresa ha de disposar d’operaris en nombre suficient per cobrir el servei i substituir les 
absències que per qualsevol causa es puguin donar.  
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El personal haurà d’estar dotats de tots els elements de seguretat reglamentaris per portar a terme 
el seu treball. 
 
L’avaluació de riscos laborals de l’activitat a realitzat, els equips de protecció individual necessaris 
per a realitzar les tasques i la formació i la informació rebuda pels treballadors que hagin de prestar 
el servei haurà de ser presentada a la seu de l’Ajuntament de Sant Celoni per l’adjudicatari. 
 
El personal haurà de tenir un tracte correcte amb els ciutadans, així com seguir les instruccions i/o 
autoritzacions necessàries, per poder enretirar els vehicles, que li donin els agents de la Policia 
Local. 
 
El concessionari estarà obligat a prendre les mesures necessàries per tal de garantir i assegurar-ne 
en tot moment el compliment per part del seu personal, així com a substituir, a proposta de 
l'ajuntament, aquell personal que de forma reiterada no les complís. 
 

5. DIPOSIT DE VEHICLES 
 
Els vehicles que siguin retirats de la via pública, un cop obtinguda l'ordre i/o autorització, seran 
conduïts a les dependències habilitades a l’efecte per cadascun dels municipis que conformen la 
comunitat. 
 
Si es produeix un canvi d’emplaçament d’aquestes dependències, l'Ajuntament corresponent 
estarà obligat a comunicar-ho formalment i amb la suficient antelació al contractista, sense que 
aquest pugui reclamar cap compensació pel canvi o variació de l’emplaçament, sempre que aquest 
estigui ubicat dintre del terme de qualsevol dels municipis de la comunitat. 
 
Sant Celoni, 26 de març de 2012.  
 
 
 
L’ALCALDE  L’ALCALDE 
DE SANT CELONI   DE STA. MARIA DE PALAUTORDERA 
 
 
 
 
EL SECRETARI ACCTAL. DE LA COMUNITAT 
 


