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INSTRUCCIONS QUE REGEIXEN L'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES NO SUBJECTES A 
REGULACIÓ HARMONITZADA DE L’EMPRESA RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA, S.L. (RROSL) 
 
 
 
Recollida de Residus d’Osona, S.L. (en endavant RROSL) és una empresa mixta, participada 
majoritàriament pel Consell Comarcal d’Osona, quin objecte social es “la gestió dels serveis públics de re-
collida, transport, tractament, reciclatge i valorització de residus, amb totes les seves prestacions connexes, 
la titularitat dels quals pertanyi al Consell Comarcal per delegació dels ajuntaments de la comarca d'Osona o 
de la Generalitat de Catalunya. Igualment la societat podrà gestionar l'administració, la conservació i el 
manteniment de les instal·lacions corresponents, cosa que li ha de permetre, si és necessari, efectuar les 
obres de manteniment i ampliació de qualsevol naturalesa, tant si és per compte de la propietat com si és 
per compte d'altri.” 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 3 de la Llei 30/2007, de 30 d'Octubre, de Contractes del sector 
Públic (LCSP), RROSL és una entitat que forma part del sector públic i que té la consideració de poder 
adjudicador. 
 
Els contractes que formalitzi RROSL tenen caràcter de contractes privats i la jurisdicció civil serà la 
competent per conèixer de la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció del contractes, 
sempre que aquests no estiguin subjectes a una regulació harmonitzada. 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de les instruccions  
 
Les presents instruccions, que es dicten en compliment del que preveu l'article 175 de la LCSP, tenen per 
objecte regular el procediment intern de contractació de RROSL, i seran aplicables als procediments de 
contractació no subjectes a regulació harmonitzada, segons la delimitació que es fa a l’esmentada llei.  
 
L'objectiu és assegurar que les contractacions s'ajusten als principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, així com que l'adjudicació recau sobre l'oferta 
econòmicament més avantatjosa per a RROSL. 
 
A títol enunciatiu, i amb independència dels criteris marcats per al compliment dels principis de 
contractació, l’assoliment dels mateixos implicarà el següent:  
 
a) Principi de publicitat. RROSL realitzarà publicitat dels anuncis de licitació i publicació de les 
contractacions acordades de conformitat amb el que s'indica a continuació.  
 
b) Principi de concurrència. RROSL permetrà l'accés de diferents empreses per a la contractació, per tal 
de promoure la competència, de manera que s'obtingui una oferta adequada al mercat i òptima per a la 
mateixa.  
 
c) Principi de transparència. RROSL seguirà procediments de contractació d'acord amb les normes que 
s'estableixen a continuació i segons els requeriments que a cada moment es determinin en els Plecs de 
Condicions.  
 
d) Principi de confidencialitat. RROSL no divulgarà la informació facilitada pels empresaris públics que 
hagin designat com a confidencial.  
 
i) Principi d'Igualtat i no-discriminació. RROSL donarà als licitadors i candidats un tractament igualitari i no 
discriminatori.  
 
f) Oferta econòmicament més avantatjosa. RROSL justificarà que l'oferta seleccionada és la més 
avantatjosa per a ella i respon a les seves necessitats. 
 
Articles 2. Contractes i negocis exclosos 
 
Són contractes exclosos de la present Instrucció els enumerats en l'article 4.1 de la LSCP així com 
qualsevol altre contracte exclòs d'aquesta Llei per altra normativa. 
 



 

Página 2 de 6 

Article 3.- Òrgans de contractació 
 
Els òrgans de contractació de RROSL seran el Consell d’Administració  i el/s Conseller/s a qui aquest 
delegi. 
 
El/s Conseller/s exerciran les competències per a l’aprovació de les contractacions, així com per a 
l’adjudicació de contractes dins de les facultats i amb l’abast acordat pel Consell d’Administració. 
 
 
Article 4. Capacitat del contractista 
 
Els plecs de condicions establiran les prohibicions per a contractar amb RROSL. En qualsevol cas, no 
podran contractar amb RROSL les persones físiques o jurídiques en qui concorri alguna de les 
circumstàncies establertes en la Llei 30/2007. Quan per la quantia de la contractació no fos necessària 
l'elaboració de plecs, es podran especificar en la sol·licitud d'ofertes els requisits que s'estimin necessaris 
d'acord amb l'objecte del contracte.  
 
La capacitat d'obrar i la solvència tècnica, econòmica i financera s'acreditarà pels mitjans establerts en la 
Llei 30/2007.  
 
Quant a la classificació de les empreses, aquesta no serà obligatòria, tret que en els Plecs   es disposi el 
contrari per part de l'òrgan de contractació. No obstant això, la classificació que  tinguin les empreses serà 
sempre mitjà de prova de la solvència segons el que es disposa en  l'article 63.2 de la LCSP. La prova del 
contingut dels Registres oficials d’empreses classificades s'efectuarà mitjançant certificació de l'òrgan 
encarregat del mateix, que podrà expedir-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 
 
Article 5. Perfil del contractant  
 
El Perfil de Contractant de l'òrgan de contractació es troba en la pàgina Web del Consell Comarcal 
d’Osona ( www.ccosona.net/perfil contractant  ens participats).  
 
El citat perfil, en tot cas, estarà d'acord amb el que disposa l'article 42 de la LCSP 
 
Article 6. Procediments de contractació 
 
Els tràmits procedimentals a aplicar en la contractació s'establiran en funció de les quanties dels 
contractes. Totes les quanties s'entenen IVA exclòs, i referides al valor estimat del contracte. 
 
Els contractes s'adjudicaran sempre a l'oferta econòmicament més avantatjosa, segons els criteris de 
valoració d'ofertes que es disposin en els plecs de condicions que vagin a regir la licitació.  
 
RROSL adjudicarà les contractacions no subjectes a regulació harmonitzada mitjançant els següents tipus 
de contracte i procediments de contractació:  
 
1. CONTRACTACIÓ DIRECTA 
2. PROCEDIMENT NEGOCIAT  
3. PROCEDIMENT OBERT  
4. PROCEDIMENT RESTRINGIT 
5. DIÀLEG COMPETITIU  
 
RROSL utilitza la mateixa denominació per als procediments que la LCSP. No obstant això, no es 
considera aplicable allò disposat respecte a les normes de tramitació, sinó que serà aplicable el disposat 
en els apartats següents, així com en els Plecs de Condicions per a l'adjudicació dels contractes  
 
En qualsevol cas, amb independència de les quanties que s'indiquen a continuació, RROSL podrà optar 
per un procediment obert o restringit sigui quina sigui la seva quantia, o procediment negociat amb 
publicitat prèvia en el perfil del contractant i /o mitjans alternatius o addicionals.  
 
Article 7. Contractació directa  
 
a) Delimitació 
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Es subjecten a contractació directa aquelles contractacions quina durada no excedeixi d’un any i que no 
superin les quantitats següents:  

 
TIPUS DE CONTRACTE QUANTIA IVA EXCLÒS 

Contracte d'obres Menys de 50.000,00 € 
Demés contractes Menys de 18.000,00 € 

 
b) Expedient de contractació 
 
En aquests contractes es requerirà la sol·licitud de pressupost previ, degudament aprovat per l'òrgan 
competent de RROSL i s'abonarà contra factura aprovada pel departament o tècnic corresponent RROSL. 
 
En el supòsit d’obres, serà necessari disposar de projecte, memòria valorada o pressupost segons 
s’escaigui. 
 
En compliment de la legalitat vigent en temes tributaris i de seguretat social, el contractista haurà d'aportar 
els certificats vigents en la data de l'aprovació del pressupost de l'obra, servei o subministrament, d'estar 
al corrent en els pagaments amb la Seguretat Social i amb l'Agència Tributària.  
 
Article 8. Procediment negociat 
 
a) Delimitació 
 
Per raó de la quantia, s'utilitzarà el procediment negociat en aquelles contractacions que no superin les 
quanties següents: 
 

TIPUS DE CONTRACTE QUANTIA IVA EXCLÒS 
Contracte d'obres > de 50.000,00 € i < de 200.000,00 € 
Demés contractes > de 30.000,00 € i < de 60.000,00 € 

 
Per raó diferent a la quantia, es podrà utilitzar el procediment negociat en els supòsits previstos en els 
articles 154, 155, 157 I 158 de la LCSP 
 
b) Expedient de contractació 
 
En aquest procediment se sol·licitaran, com a mínim, tres ofertes. En cas que no sigui possible es 
justificarà en l'expedient.  
 
RROSL negociarà els termes de la contractació, deixant-se constància d'aquesta negociació en 
l'expedient. 
 
Les contractacions superiors a 50.000,00 euros  implicaran a més a més: 
 
- Elaboració d'un Plec de Condicions de la contractació que s'acompanyarà a les invitacions efectuades a 
les empreses. 
- RROSL, publicarà en el Perfil del Contractant que s'està seguint el procediment de negociació amb tres 
empreses per a l'adjudicació de la contractació corresponent.  
 
En el supòsit que no s’hagin presentat ofertes o el resultat de la negociació així ho determini el 
procediment es declararà desert. 
 
Article 9. Procediment obert 
 
a) Delimitació 
 
a.1. Serà obligatori quant se superin les següents quanties (llevat dels supòsits contemplats a l’apartat a.2 
d’aquest article): 
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TIPUS DE 

CONTRACTE 
QUANTIA IVA EXCLÒS 

Contracte d'obres > de 200.000,00 € i fins contractació subjecte a regulació harmonitzada 
Demés contractes > de 60.000,00 € i fins contractació subjecte a regulació harmonitzada 

 
 
a.2. No serà aplicable, en els supòsits d'utilització del procediment negociat per raó distinta a la quantia, 
utilització del procediment restringit o diàleg competitiu.  
 
b) Expedient de contractació 
 
S'elaborarà amb caràcter previ un Plec de Condicions de la Contractació on s'especificarà com a mínim 
els següents extrems: 
 
- Requisits per a poder licitar (capacitat i solvència econòmica i tècnica)  
- Definició de l'objecte de la contractació i requeriments tècnics.  
- Tramitis a seguir per RROSL per a l'adjudicació. 
- Criteris de valoració de les ofertes.  
 
El Plec de Condicions de la Contractació fixarà els termes de la contractació, a l'estar exclosa la 
negociació en aquest procediment.  
 
Es publicarà l'anunci de licitació en el Perfil del Contractant de RROSL o en mitjans alternatius, als efectes 
que tot licitador interessat pugui presentar-se a la licitació.  
 
RROSL respectarà com a mínim els terminis legals establerts en la LCSP, perquè els licitadors presentin 
les seves proposicions des de la publicació de l'anunci en el Perfil del Contractant o mitjans alternatius:  
 
- 20 dies en els contractes d'obres.  
- 15 dies en els contractes de serveis i subministraments.  
 
No obstant això, aquests terminis es podran ampliar en funció de les característiques de la contractació, 
quedant establert aquest termini en l'anunci.  
 
En el supòsit que no s’hagin presentat ofertes o les presentades siguin inadecuades, irregulars o 
inacceptables el procediment es declararà desert. 
 
Article 10. Procediment restringit  
 
a) Delimitació 
 
a.1. Serà obligatori quant se superin les següents quanties (llevat dels supòsits contemplats a l’apartat a.2 
d’aquest article) 
 

TIPUS DE 
CONTRACTE 

QUANTIA IVA EXCLÒS 

Contracte d'obres Més d’1.000.000,00 € i fins contractació subjecte a regulació harmonitzada 
Demés contractes Més de 100.000,00 € i fins contractació subjecte a regulació harmonitzada 

 
a.2. No serà aplicable, en els supòsits d'utilització del procediment negociat per raó distinta a la quantia, 
utilització del procediment obert o diàleg competitiu. 
 
b) Expedient de contractació 
 
S'elaborarà amb caràcter previ un Plec de Condicions de la Contractació on s'especificarà com a mínim 
els següents extrems: 
 
- Requisits per a poder licitar (capacitat i solvència econòmica i tècnica) i selecció dels sol·licitants. 
- Definició de l'objecte de la contractació i requeriments tècnics.  
- Tràmits a seguir per RROSL. per a l'adjudicació. Fases del procediment restringit  
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- Criteris de valoració de les ofertes.  
 
El Plec de Condicions fixarà els termes de la contractació, a l'estar exclosa la negociació en aquest 
procediment.  
 
Es publicarà l'anunci de licitació en el Perfil del Contractant de RROSL o en mitjans alternatius, als efectes 
que tot licitador interessat pugui presentar-se a la licitació.  
 
RROSL respectarà com a mínims els terminis legals establerts en la LCSP perquè els licitadors presentin 
les seves proposicions des de la publicació de l'anunci en el Perfil del Contractant o mitjans alternatius:  
 
- Sol·licituds: 10 dies.  
- Proposicions: 15 dies.  
 
No obstant això, aquests terminis es podran ampliar en funció de les característiques de la contractació 
quedant establert aquest termini en l'anunci.  
 
En el supòsit que no s’hagin presentat ofertes o les presentades siguin inadecuades, irregulars o 
inacceptables el procediment es declararà desert. 
 
Article 11. Diàleg competitiu  
 
a) Delimitació 
 
El present procediment de contractació s'utilitzarà en els casos complexos quan RROSL consideri que l'ús 
del procediment obert o restringit no permet una adequada adjudicació del contracte. 
 
b) Expedient de contractació 
 
S'elaborarà un Document descriptiu on es defineixin:  
 
- Les necessitats RROSL 
- Requisits per a poder licitar  (capacitat i solvència econòmica i tècnica) i selecció dels sol·licitants. 
- Tràmits a seguir per RROSL per a l'adjudicació.  
- Fases del diàleg 
- Criteris de valoració de les ofertes. 
 
Es publicarà en el Perfil del Contractant o mitjans alternatius la convocatòria del procediment a l'efecte de 
que tot licitador interessat pugui participar en el diàleg.  
 
RROSL respectarà com a mínim els terminis legals establerts en la LCSP, perquè els licitadors sol·licitin la 
seva participació des de la publicació de l'anunci en el Perfil del Contractant, o mitjans alternatius. 
 
- Sol·licituds: 10 dies.  
- Proposicions: 15 dies.  
 
No obstant això, aquests terminis es podran ampliar en funció de les característiques de la contractació 
quedant establert aquest termini en l'anunci. 
 
Article 12.  D’altres consideracions 
 
Així mateix, RROSL podrà utilitzar sistemes de racionalització de la contractació, amb una durada màxima 
de 4 anys, com són, a títol merament enunciatiu, els acords marc o l'establiment d'una borsa de 
proveïdors o contractistes. 
 
Article 13. Modificació de les instruccions 
 
Les presents Instruccions podran ser, en qualsevol moment, objecte de modificacions, addicions i/o 
aclariments per acord de l'òrgan de contractació de RROSL. 
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ENTRADA EN VIGOR  
 
La present Instrucció serà d'aplicació a tots els procediments iniciats a l'endemà de l'aprovació de la 
mateixa. S'entendran iniciats quan s'hagués publicat en el perfil de contractant de RROSL la convocatòria 
del procediment d'adjudicació. En el cas que no es publiquin es prendrà la data d'aprovació dels plecs.  
 
Vic, juny de 2008 
 
 

 

DILIGÈNCIA:  

Per fer constar que aquest Plec ha estat aprovat  pel Consell 
d’Administració en la reunió del dia 11 de juliol de 2008.  

A Vic, 11 de juliol de 2008. 

 

 

Valentí Costa i Casademunt 

Secretari Consell d’Administració 

 

 
 


