Condicions especials d’execució:
Mediambientals:
1. Compensació d’emissions de Co2.

La condició especial d’execució té com a finalitat que l’execució de la prestació,
per part del proveïdor contractat, tingui un impacte zero quant a emissions de
CO2 equiv. Qualsevol emissió de CO2 equiv. per sobre de zero en l’execució del
contracte haurà de ser calculada i compensada econòmicament pel proveïdor.
Per complir amb la condició especial d’execució, l’empresa adjudicatària ha de
presentar abans de la fi del contracte, una declaració responsable en què
especifiqui la prestació executada, les emissions de CO2 equiv generades i
l’equivalent econòmic de les emissions. La tramitació i comprovació d’aquesta
declaració sobre emissions de CO2 equiv l’han de dur a terme la persona
responsable del contracte i el mateix proveïdor mitjançant l’aplicació del fons de
compensació
de
CO2,
disponible
al
web
de
la
Diputació
https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml
L’empresa adjudicatària, per emplenar degudament el full de compensació que li
farà arribar la persona responsable del contracte, ha de tenir en compte els
requisits mínims següents:


Cal especificar el lloc d’origen del transport, les unitats de maquinària
i els tipus de maquinària mínima a utilitzar a l’obra.

La persona responsable del contracte ha de validar el certificat d’emissions de
CO2 emès pel proveïdor, i la quantitat econòmica que se’n derivi es deduirà de
les factures registrades pendents de pagament. Aquesta quantitat s’assignarà al
fons de compensació de CO2 de la Diputació de Girona. I aquest fons, gestionat
pel Servei de Medi Ambient durà a terme actuacions de descarbonització per
tal que es pugui compensar l’emissió generada pel proveïdor i es pugui retornar
al balanç zero en emissions de CO2 equiv, tal com exigeix la condició especial
d’execució.
Per formular la seva oferta econòmica, qualsevol empresa pot fer un precàlcul
de l’impacte econòmic i de generació de CO2 equiv que originaria l’acompliment
d’aquesta condició especial d’execució de caràcter ambiental, accedint al web
de la Diputació <https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml>.
Un cop obtingut el certificat de compensació d’emissions caldrà lliurar-lo al
responsable del contracte juntament amb una breu descripció del certificat de
compensació d’emissions utilitzat.
2. Ús de materials ambientalment sostenibles:

Els continguts objecte del contracte es lliuraran preferentment en suport digital,

mitjançant administració electrònica. Si calgués treballar en paper, s’utilitzarà
paper reciclat amb el segell PCF processed chlorine free, o amb el segell Àngel
Blau o algun altre d’equivalent

Criteris Socials:


Els informes i memòries sobre execució del contracte que continguin dades
estadístiques, aquestes hauran d’estar desagregades per sexe, sempre que
sigui factible la seva obtenció. En tot cas, correspondrà a l’empresa adjudicatària
l’acreditació de que la obtenció de dades desagregades per sexe no ha estat
factible.



En tota la documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu
de l’execució del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de fer un ús no sexista
del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips
sexistes, i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència equilibrada de
dones i homes, diversitat, coresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de
gènere.

