
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ, 
DEL SERVEI DE RETIRADA I TRACTAMENT DE VEHICLES FORA D’ÚS DE LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I DE LA VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE 
MANACOR 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'objecte del present contracte és la retirada i transport dels vehicles abandonats i fora 
d'ús situats a la via pública del terme municipal de Manacor i els dipositats a 
dependències municipals declarats residu sòlid urbà o domèstic, i el seu posterior 
tractament en un centre autoritzat per a la gestió dels residus generats en els termes 
establerts en la legislació vigent. 

El contractista d’aquest contracte haurà de complir les disposicions en quan a retirada, 
transport, descontaminació i tractament de vehicles abandonats i fora d’ús que es 
preveuen al Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre vehicles al final de la seva 
vida útil. 

Els vehicles fora d’ús que són objecte d’aquest servei són: 

- Motocicletes i ciclomotors 

- Turismes i vehicles de pes inferior a 3.500kg 

- Vehicles de pes superior a 3.500kg 

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

2.1.- Retirada de vehicles 

El contractista recollirà i transportarà fins a les seves pròpies instal·lacions, a sol·licitud 
de la Policia Local, els vehicles objecte d’aquest contracte. Aquesta operació es 
realitzarà des de qualsevol punt del terme municipal de Manacor i en un termini màxim 
de 72 hores des de la recepció de la sol·licitud tramesa per la Policia Local. 

La sol·licitud de retirada de vehicles per part de la Policia Local serà tramesa via fax o 
correu electrònic, i s’hi indicarà la marca i model del vehicle i la matrícula o número de 
bastidor. 

Una vegada retirats els vehicles i dipositats a les instal·lacions del contractista, 
s'iniciarà el procés de descontaminació i desmuntatge per a la seva gestió segons el 
previst al Reial decret 20/2017. 

2.2.- Emmagatzematge 

Els vehicles recollits pel contractista es dipositaran en les seves instal·lacions durant el 
termini màxim necessari per a la seva descontaminació, i sempre segons la normativa 
vigent. 

2.3.- Desballestament i descontaminació 

Tots els vehicle retirats pel contractista s’han de gestionar d’acord amb el Reial decret 
20/2017, de 20 de gener, i amb qualsevol altra legislació sectorial que es dicti mentre 
duri la contracta. 

Els residus retirats dels vehicles fora d’ús han de gestionar-se a través d’un gestor final 
autoritzat. 

 

2.4.- Certificat de destrucció i baixa 



 

De conformitat amb l'article 6 del citat Reial decret 20/2017, el contractista, com a 
centre autoritzat de tractament, expedirà per a cada vehicle retirat, el corresponent 
certificat de destrucció que acredita la fi de la vida útil del vehicle, donant lloc a la seva 
descontaminació, així com la baixa del mateix. Una còpia d’aquest certificat serà remès 
a l’Ajuntament de Manacor. 

2.5.- Baixa definitiva  

El contractista justificarà la baixa definitiva del vehicle en el Registre de vehicles de la 
Direcció General de Trànsit i es farà càrrec de la taxa. 

3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

1. Els licitadors han de ser centres autoritzats de tractament de vehicles al final de la 
seva vida útil per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i, 
per tant, les seves instal·lacions han de complir els requisits tècnics de l’annex II 
del Reial decret 20/2017. L’empresa contractista haurà d’adaptar les seves 
instal·lacions i els seus processos a la nova normativa mediambiental que pugui 
esdevenir mentre duri el contracte. 

2. El contractista haurà d’aportar la informació que, relacionada amb el servei objecte 
del contracte, específicament li requereixi l’Ajuntament en qualsevol moment de la 
vigència del contracte. 

3. L'obligació del contractista serà la de retirar els vehicles fora d'ús, del lloc que se li 
indiqui per aquest Ajuntament, per al seu posterior trasllat a les instal·lacions 
habilitades a aquest efecte i tractament en les mateixes. 

4. Una vegada el vehicle es trobi en el centre autoritzat de tractament, l’empresa 
contractista assumirà tota la responsabilitat en la tramitació administrativa i de 
tractament del vehicle fins a la seva destrucció, comunicant mensualment als 
serveis municipals la relació de vehicles descontaminats, realitzada sobre la base 
dels certificats de destrucció emesos per aquest centre. 

5. Dins dels dipòsits i dependències municipals no es podrà efectuar cap selecció de 
materials ni desballestament dels vehicles. 



 

4. VEHICLES FORA D’ÚS ENTREGATS PER A LA SEVA DESCONTAMINACIÓ 

Els vehicles que han estat entregats per a la seva descontaminació els darrers anys 
són: 

 2013 2014 2015 2016 

Motocicletes i ciclomotors 9 6 5 7 

Turismes i vehicles de pes inferior a 3.500kg 109 84 73 100 

Vehicles de pes superior a 3.500kg 4 1 2 0 

 

5. INSPECCIÓ DEL SERVEI 

L'Ajuntament es reserva el dret a inspeccionar, en qualsevol moment, la prestació del 
servei objecte de la contractació, així com iniciar qualsevol expedient sancionador que 
per motiu de la falta del present Plec pogués derivar-se. 

 

6. PRESSUPOST 

El pressupost mínim a l’alça a satisfer pel contractista a favor de l’Ajuntament de 
Manacor queda fixat en: 

- Motocicletes i ciclomotors     7,00 € 

- Turismes i vehicles de pes inferior a 3.500kg   45,00 € 

- Vehicles de pes superior a 3.500kg    200,00 € 

 

Aquests imports s’han fixat una vegada consultats diversos centres autoritzats de 
tractament de residus, a qui s’ha sol·licitat pressupost. 

 

 

Manacor, 11 de juliol de 2017 

 

El tècnic de medi ambient 

 

 

 

Antoni Pascual Català 


