
 
 

EXPEDIENT Nº 21/054 

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PER A LA LICITACIÓ DE LA 
CONCESSIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT I 
DESBALLESTAMENT DELS VEHICLES DECLARATS ABANDONATS 
PER LA POLICIA LOCAL DE VILADECANS I QUE RESTIN 
EMMAGATZAMATS AL DIPOSIT MUNICIPAL DE VILADECANS, PER 
PROCEDIR A LA SEVA DESCONTAMINACIÓ I RECICLATGE, 
POSTERIOR DESTRUCCIÓ, I LLIURAMENT DEL CERTIFICAT DE 
DESTRUCCIÓ.  
 

 

 
1. Objecte 
 
L’objecte del contracte és la CONCESSIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT I 
DESBALLESTAMENT DELS VEHICLES DECLARATS ABANDONATS PER LA POLICIA LOCAL I 
QUE RESTIN ENMAGATZEMATS O PENDENTS D’ENMAGATZEMAR EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL 
DE VEHICLES DE VILADECANS, PER TAL DE PROCEDIR A LA SEVA DESCONTAMINACIÓ I 
RECICLATGE, POSTERIOR DESTRUCCIÓ I LLIURAMENT DEL CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ. 
També podrà ser requerida la retirada directament de la via pública amb autorització de la Policia Local 
de Viladecans. 
 
D’acord amb allò establert a l’art. 58 de l’Ordenança Municipal de Circulació de Viladecans, vigent des 
del 20 de juliol de 2020: 
 

“Es podrà considerar que un vehicle està abandonat si es troba en 
alguna de les circumstàncies següents:   
1. Que estigui estacionat en la via pública durant un període superior a un 
mes en el mateix lloc.   
2. Que l’estat del vehicle presenti desperfectes o una palesa manca de 
conservació que permeti presumir racionalment, qualsevol dels supòsits 
següents:   
a. Una situació d’abandonament.   
b. La impossibilitat de moviment o de marxa del vehicle.  
c. Un deteriorament tal que la seva circulació en aquell estat suposaria un 
perill o un risc per a la seguretat viària, les persones o els béns.  
3. Els que hagin estat retirats de la via pública amb motiu d’una infracció, 
accident o robatori, i que el seu titular, malgrat haver estat notificat 
degudament, no l’hagi retirat del dipòsit de vehicles dins el termini de 
trenta dies naturals posteriors a la data de la notificació.   
4. Quan pel temps transcorregut des que un vehicle va fer entrada en el 
dipòsit a conseqüència d’una ordre judicial o d’altres administracions, es 
pugui deduir racionalment la manca d’interès en l’objecte, o en altres 
casos, el valor d’allò dipositat no justifiqui l’estada continuada en el Dipòsit 
Municipal de Vehicles.” 

 
El procediment és l’establert a l’art. 58 de la mateixa Ordenança: 
 

1. Un cop detectat d’ofici, per denúncia de particular, o informe d’altres 
administracions o organismes, un vehicle en situació d’abandonament, així 
com passat el termini indicat en el punt següent, la Policia Local, sense 
perjudici de la denúncia i sanció de la infracció constituïda per aquest fet, 
procedirà a aixecar una acta on es constatarà i recollirà de forma succinta 
l’estat del vehicle i el lloc on es troba, així com les altres circumstàncies 
concurrents; ordenant la retirada del vehicle i el seu trasllat al lloc habilitat a 
l’efecte pel seu dipòsit.   
 

2. La retirada i dipòsit del vehicle es notificaran al titular que consti com a tal 
en els arxius administratius, conferint-li el termini de 10 dies perquè se’n 
faci càrrec, previ pagament de les taxes, formuli al·legacions o hi renunciï 
voluntàriament.   
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3. Passat els termini de 10 dies, sense que el titular se n’hagi fet càrrec o hagi 
al·legat, es procedirà a declarar-lo com abandonat, procedint a la seva 
posterior alienació pels sistemes de subhasta o lliurament a la persona o 
empresa a la que mitjançant contractació pública s’hagi adjudicat el servei.  

4. Els vehicles adjudicats seran desballestats pel seu adjudicatari, procedint-
se d’ofici a donar de baixa del Registre de Vehicles de la Prefectura 
Provincial de Trànsit aquells als que prèviament hagi renunciat el seu 
titular.   

5. En els supòsits establerts en l’art 58.4, la notificació s’adreçarà a l’òrgan de 
l’administració o a l’òrgan jurisdiccional a instància del qual es va procedir 
al dipòsit del vehicle.    

 
 
D’altra banda, cal tenir present que, d’acord amb allò que estableix l’art. 29 del Reglament del Servei 
Integral de Mobilitat en Vehicle Privat a Viladecans, els vehicles que tinguin la condició de Vehicle 
Resident podran ser lliurats voluntàriament al Dipòsit Municipal de Vehicles per part dels seus propietaris 
per a gestionar la seva baixa i ser desguassat. 
 
Per tant, també serà objecte de la concessió de la gestió i explotació del servei, la recollida d’aquests 
Vehicles Residents que siguin lliurats al Dipòsit Municipal, havent-se de procedir al seu trasllat, 
desballestament, descontaminació i reciclatge i posterior destrucció, i lliurament del certificat de 
Destrucció a VIQUAL. 
 
Els treballs que ha de desenvolupar l’adjudicatari ho seran sota la direcció del responsable del Dipòsit 
Municipal de Viladecans o la persona de SPM Viladecans Qualitat SL que el substitueixi. 
 
 
2. Termini: 
 
El contracte es proposa per un termini de dos anys, amb un màxim de dues pròrrogues anuals. 
 
 
3. Descripció tasques a desenvolupar 

 
Els treballs a desenvolupar son: 
 

o La retirada amb mitjans propis d’un o diversos vehicles dipositats en el Dipòsit Municipal 
de Viladecans o, en el seu cas, de la via pública de Viladecans.  

o Custodia dels vehicles traslladats fins a terminació de la tramitació administrativa de la 
seva autorització per a ser destruïts, o fins al retorn, si s’escau, al Dipòsit Municipal de 
Viladecans. 

o Reciclatge dels materials que poden ser reutilitzats 
o Destrucció de les parts no reutilitzables 
o Tramitació de la baixa del vehicle a DGT 
o Emissió d’un certificat de destrucció del mateix.  
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4. Condicions de la forma de gestió del servei 
 

1. SPM Viladecans Qualitat SL comunicarà al concessionari, mitjançant escrit que podrà ser tramès 
per correu electrònic o fax, l’ordre de retirada d’un o diversos vehicles en què constarà de forma 
expressa la marca i model del vehicle, la matrícula o núm. de bastidor i el lloc on estiguin 
estacionats o dipositats per a la seva recollida. Aquesta retirada es durà a terme per part del 
contractista en el termini màxim de 72 hores des de la data de comunicació de l’ordre de 
retirada.  

2. El concessionari haurà de donar resposta a totes les comunicacions de VIQUAL, ja sigui 
mitjançant correu ordinari, o mitjançant correu electrònic, en un termini no superior a 48 hores 
 

3. L’adjudicatari haurà de disposar, per a les operacions de retirada i trasllat dels vehicles, dels 
equips necessaris que permetin l’evacuació de qualsevol vehicle, amb independència del pes, 
volum o especials característiques i/o circumstàncies. 
 

4. L’adjudicatari haurà de disposar d’un espai suficient i adequat per al dipòsit i custòdia de vehicles 
i en cas de necessitat, per incidències amb el dipòsit municipal o en la tramitació dels expedients 
administratius dels vehicles. 
 

5. L’adjudicatari haurà de complir amb totes les obligacions inherents a la condició de Centre 
autoritzat de tractament de vehicles, d’acord amb el Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre 
gestió de vehicles fora d’ús i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus, i resta de normativa vigent concordant. 
 

6. Serà obligació de l’adjudicatari l’entrega a la SPM Viladecans Qualitat SL del certificat de 
destrucció així com la baixa definitiva de cada vehicle que hagi recollit per a la seva destrucció, 
als efectes de tancar definitivament els expedients dels vehicles declarats fora d’ús. Aquests 
documents s’hauran de tramitar d’immediat i fer-los arribar a SPM Viladecans Qualitat SL en el 
termini màxim de 7 dies naturals des de la retirada del vehicle 

 
 

5. Requisits tècnics de les empreses contractistes 
 
1. Estan facultades per a contractar les persones naturals o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar 

i estiguin inscrites en el Registre General de Gestors de Residus de Vehicles fora d’ús de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. Les instal·lacions per a la gestió de vehicles fora d’ús hauran de complir les condicions tècniques 
d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria. 

 
 

6. Termini d’execució. 
 
El termini d'execució del contracte serà de 2 anys a comptar des de la formalització del contracte. 
 
La vigència del present contracte podrà prorrogar-se per decisió de SPM Viladecans Qualitat SL fins 
a un màxim de dues anualitats addicionals.  
 

 
7. Règim econòmic del contracte 

 
1. El contractista concessionari té l’obligació de gestionar el servei a canvi del dret a explotar 

econòmicament el mateix en el seu propi benefici mitjançant el desballestament del vehicle i, si 
s’escau, la posterior valorització i venda de la ferralla i altres residus, sense que ni SPM 
Viladecans Qualitat SL, ni els usuaris realitzin cap aportació econòmica. 
 



 
 

EXPEDIENT Nº 21/054 

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PER A LA LICITACIÓ DE LA 
CONCESSIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT I 
DESBALLESTAMENT DELS VEHICLES DECLARATS ABANDONATS 
PER LA POLICIA LOCAL DE VILADECANS I QUE RESTIN 
EMMAGATZAMATS AL DIPOSIT MUNICIPAL DE VILADECANS, PER 
PROCEDIR A LA SEVA DESCONTAMINACIÓ I RECICLATGE, 
POSTERIOR DESTRUCCIÓ, I LLIURAMENT DEL CERTIFICAT DE 
DESTRUCCIÓ.  
 

 

 
2. El contractista concessionari haurà d’abonar el cànon en la forma i imports que s’indica en 

aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Les unitats tipus de participació o cànon per unitat de les tipologies dels diferents vehicles 
s’estableix com a mínim en les quantitats següents: 
 

Recollida i desballestament

Tipus de Vehicle Cànon mínim

Bicicletes 1,00 €

Motocicletes, ciclomotors i similars 10,00 €

Turismes 100,00 €

Furgonetes i camions fins a 3.500 Kg 200,00 €

Camions i altres vehicles de quatre rodes de

més de 3.500 Kg
300,00 €

 
 
8. Forma de pagament: 
 

L’adjudicatari del servei abonarà l’ import dels cànons prèvia liquidació trimestral que aprovarà SPM 
Viladecans Qualitat SL, d’acord amb la relació trimestral que confeccionarà la Policia Local dels 
vehicles retirats declarats fora d’ús i aptes pel seu aferrallament.  

 
9. Inspecció del servei 

 
SPM Viladecans Qualitat SL es reserva el dret a inspeccionar, en qualsevol moment, la prestació del 
servei objecte de la present contractació. 
 

 
10. CPV 

 
Codi CPV: 50190000-3 Servei de demolició de vehicles 
    50118110-9  Serveis de remolc de vehicles 
 
 
 
Viladecans, abril 2022 
 
 
 
 
Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 
VIQUAL 

 
 


