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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL 
CONCURS PUBLIC PER A LA GESTIO DEL SERVEI PUBLIC DE 
RETIRADA, DESCONTAMINACIÓ I TRAMITACIÓ DE BAIXA 
DELS VEHICLES DECLARATS FORA D’ÚS EN EL DIPÒSIT DEL 
AJUNTAMENT D’INCA. 
 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE. 
 
La Policia Local d’Inca tramita anualment un nombre d’expedients important 
de vehicles abandonats en les vies públiques que, previs els avisos 
corresponents,  són finalment retirats al dipòsit municipal, iniciant el 
corresponent expedient que té per finalitat bé la recuperació del vehicle per 
part del seu titular, o bé, un cop verificat el desinterès d’aquell, l’eliminació 
d’aquests vehicles, esdevinguts residus, d’acord amb la normativa 
mediambiental i per un gestor de residus autoritzat. 
 
L'objecte del present plec, doncs, és establir les condicions tècniques del 
concurs per la prestació dels serveis corresponents als treballs de retirada, 
descontaminació i tramitació de la baixa dels vehicles declarats “Vehicles 
fora d’ús” (en endavant VFU) en el dipòsit municipal responsabilitat de 
l’Ajuntament d’Inca. 
 
 
2.- CARACTERISTIQUES I CONDICIONS DE PRESTACIO DELS 
SERVEIS. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 
 
1. El servei es prestarà en la forma i condicions que es disposa 
seguidament, per lo que el contractista assumirà les següents  obligacions: 
 
a)  Adaptar totes les mesures necessàries,  partint de que es disposa del 
mitjans humans i materials adequats, per prestar de manera òptima el 
serveis objecte del contracte, essent del seu compte i càrrec tots els costos 
que  es derivin. 
 
b) Mantenir en vigor l’autorització per part de la Conselleria de Medi 
Ambient de la llicència com a gestor de un centre de descontaminació de 
Vehicles al Final de la seva Vida Útil. 
 
c) Estar en possessió de les llicències d’activitats municipal a les seves 
instal·lacions. 
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d) Admetre tots i cadascun dels vehicles, ciclomotors i motocicletes VFU 
lliurats per l´Ajuntament i atendre prioritàriament la seva descontaminació. 
 
e) Traslladar els vehicles des del Dipòsit Municipal de Vehicles fins la seva 
instal·lació, en el termini mes breu possible, no superior, en cap cas, a dues 
setmanes d’ençà la remissió, per la Policia Local,  de l’acta d’eliminació, i 
en condicions adequades de trasllat. 
f) Tramitar la baixa definitiva segons les instruccions de la Direcció 
General de Trànsit i la normativa vigent, y enviar còpia de la certificació de 
la destrucció del vehicle a l’Ajuntament. La baixa s’haurà de tramitar 
d’immediat i aconseguir-la dins el termini màxim de dos mesos des de la 
retirada.  
 
g) Complir amb la prohibició taxativa de tornar a posar en circulació 
qualsevol vehicle entregat per l´Ajuntament. 
 
h) Gestionar de forma adequada tots el residus perillosos obtinguts en la 
descontaminació dels VFUs entregats. 
 
i) Optimitzar de forma continua les operacions de tractament des del punt 
de vista de la seguretat i de la protecció del medi ambient. 
 
j) Garantir la reutilització, el reciclat i la valorització dels VFUs 
descontaminats. 
 
k) Aportar la informació que, relacionada amb el serveis objecte del 
contracte, específicament li requereixi l´Ajuntament en qualsevol moment 
de la vigència del mateix. Mensualment s’elaborarà i tramitarà a la 
inspecció i control del contracte, el resum dels serveis prestats. 
 
l) Acreditar i justificar, sempre que li sigui requerit per l’Ajuntament, el 
compliment de les obligacions que es fan assumpció com a conseqüència 
de la contracta, mitjançant l’exhibició de la documentació que se li demani, 
reconeixent expressament als funcionaris que es designin per l’òrgan 
municipal competent, el dret d’inspecció i comprovació a tals efectes dels 
llibres, documents i arxius del contractista, per l’exercici del dret a la 
supervisió de la contracta, així com de les instal·lacions en que es realitzi o 
gestioni el servei. 
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m) L’adjudicatari ve obligat a disposar de plaça  en l’Illa de Mallorca 
d’infraestructura necessària per atendre els serveis derivats de la present 
contracta. 
 
n) Assumir els serveis que, amb caràcter especial o extraordinari, pugui 
requerir l’Ajuntament, sempre que es trobin  relacionats amb els que 
constitueixen l’objecte del present contracte. 
 
o) Correspondrà exclusivament a l’empresa adjudicatària la dotació de les 
instal·lacions, equips i material necessari, qualsevol que sigui la seva 
natura, per a la prestació dels serveis objecte de la contracta. 
 
p) Respondre dels danys i perjudicis causats en els bens i persones, tant 
municipals com de tercers, incloent danys als vehicles i objectes en dipòsit, 
com a conseqüència de la prestació de la totalitat dels serveis objecte de la 
present contracta. Les quanties assegurades seran, com a mínim, les 
següents: 
 
- Responsabilitat Civil: 300.000.- €. 
 
- Responsabilitat civil per Contaminació Gradual derivada de l’activitat de 
Centre de Descontaminació de Vehicles Fora d’Ús: 600.000 €. 
 
q) Editar, al seu càrrec, les ferratines rectangulars d’Avís Previ a la 
Retirada, en nombre no inferior a 500 exemplars anuals, amb les 
inscripcions i format que li indiqui l’encarregat de la Policia Local, on 
l’adjudicatari haurà, a més, de publicitar el seu telèfon i l’oferiment de 
retirada dels vehicles abans de l’actuació municipal.  
 
r) En tot cas el contractista haurà de donar exacte compliment a la 
legislació que li resulti d’aplicació.  
 
 
 
3.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ  MUNICIPAL. 
 
Les facultats de direcció i inspecció municipals determinades en el present 
Plec i en la normativa reguladora de la contractació administrativa, seran 
assumides mitjançant el Departament o Servei que a aquests efectes disposi 
la Batlia. 
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4.- TERMINI DE DURACIO DEL CONTRACTE. 
 
El contracte que es derivi del concurs tindrà un termini de duració de dos 
anys, podent ser prorrogat per dos anys més. Aquesta pròrroga no podrà ser 
exigida pel contractista, qui amb l'adjudicació no adquirirà cap dret a la seva 
concessió, i per tant serà imposada per l'Ajuntament, venint obligat aquell a 
acceptar-la. L'Ajuntament, amb una antelació mínima de dos mesos abans de 
la data de conclusió del contracte, comunicarà al contractista la decisió de 
deixar-lo resolt per extinció del termini de duració o procedir a la seva 
pròrroga, en cas de que l’Ajuntament no formalitzi el preavís, s’entendrà 
prorrogat el servei. Regiran durant aquesta prorroga les mateixes condicions i 
clàusules que en el contracte. 
 
5. CÀNON ANUAL DEL SERVEI I PAGAMENT. INCREMENT DEL 
CÀNON PER RETARD EN LA RETIRADA. 
 
1. Es fitxa com a tipus mínim de licitació, a millorar pels licitadors a la seva 
oferta, i per la totalitat del servei que es contracta un cànon mínim per la 
recollida de cada vehicle, i que serà de 50 euros per vehicle de i 20 euros per 
motocicleta.   
 
2. El contractista pagarà la quantitat que resulti en concepte de cànon per 
trimestres vençuts. Per l’abonament d’aquesta quantitat serà imprescindible la 
presentació conformada de la relació de vehicles per part dels serveis 
municipals competents. 
 
3.- El cànon que resulti adjudicat serà automàticament incrementat en un 
10% si el contractista tarda entre 6 i 10 dies en recollir el vehicle i amb un 
40% si tarda més de 10 dies. 
 
6.- Criteris d’adjudicació. 
 
Els criteris d’adjudicació amb la ponderació que se’ls atribueix seran els 
següents: 
 
A.- Capacitat operativa de l’empresa en atenció al seu equipament i 
maquinària, fins 6 punts. 
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B.- Possessió de la certificació de qualitat (ISO 9001), 2 punts. 
 
C.- Possessió de la certificació de gestió ambiental (ISO 14001), 4 punts. 
 
D.- Proposició econòmica. Contraprestació econòmica per a l´Ajuntament 
d'Inca que proposin els licitadors en funció del tipus de vehicle a 
descontaminar, amb els següents valors: 

• Vehicles automòbils:            fins a 65 punts 
• Ciclomotors i Motocicletes: fins a   5 punts 

 
E.- Possibles millores operatives o de gestió o contraprestació econòmica per 
l´Ajuntament que proposin els licitadors que estimin beneficiosos per la 
gestió de la contracta, d’acord als següents criteris: 
 1.- Per recol·locació de vehicles per optimitzar l’espai en el dipòsit 
municipal: 
Implica el moviment de vehicles dins del dipòsit, distints dels adjudicats per 
transportar fins les seves instal·lacions, amb una periodicitat determinada i al 
seu càrrec,  per tal d’optimitzar l’espai disponible. 

• Recol·locació semestral:                            1 punt 
• Recol·locació quadrimestral:                     4 punts 
• Recol·locació bimensual:                           6 punts 

 2.- Edició de ferratines triangulars d'Avís Posterior de Retirada, amb 
les inscripcions i format que li indiqui l’encarregat de la Policia Local. 

• Entre 200 i 500 ferratines anuals:              2 punts 
• 500 o més ferratines anuals:                      5 punts 

 
 
La valoració dins cada un dels criteris es realitzarà de la següent forma: 

 
Oferta econòmica. Es valorarà les ofertes econòmiques de cada licitador, 
segons la fórmula que més endavant s’exposa. 
 
Es valorarà la millor oferta econòmica per a cada tipus de vehicle amb la 
màxima puntuació que en el plec s’atribueix. Per la valoració de la resta 
d’ofertes es penalitzarà cada oferta segons la següent fórmula: 
 
Valoració= Puntuació màxima – [(proposta a valorar - proposta més 
econòmica) / (pressupost de licitació/Puntuació màxima)] 
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Resta de criteris: Es valorarà de forma objectiva, raonada i comparativa 
respecte de la resta. 
 
Inca, 29 de novembre de 2016 
El cap de la Policia Local 
Sgnt. Pep Cañete Valle 
 
 
 
 
 
  


