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Condicions especials d’execució

Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte són d’obligat compliment per part
de les persones adjudicatàries. D’acord amb l’apartat 4t de l’article 202 de la LCSP, totes les
condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides igualment a tots els
subcontractistes que participin de la seva execució.
El compliment defectuós de qualsevol condició especial d’execució, es considerarà, segons la
gravetat, com a infracció greu o molt greu als efectes que estableix la lletra c) de l’apartat 2 de
l’article 71 de la LCSP, amb la imposició de les penalitats de conformitat amb el que preveu l’apartat
1 de l’article 192 de la LCSP i la clàusula 40 (Règim de penalitats) d’aquest plec, responent la garantia
definitiva d’aquestes penalitats; i l’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució
serà causa de resolució de contracte.
35.1

Condicions de tipus social

La present condició especial d’execució té la consideració d’obligació contractual essencial als
efectes previstos als articles 71.2 i a la lletra f) de l’apartat primer de l’article 211 de la LCSP, per
tant, l’incompliment de qualsevol d’elles serà causa de resolució del contracte.
Serà condició especial d’execució del contracte de caràcter social la igualtat de tracte i
d'oportunitats de dones i homes en el mercat laboral (Llei 17/2015, del 21 de juliol), garantir la
seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials
i territorials aplicables.
A més, l’empresa adjudicatària estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
de prevenció de riscos laborals, així com a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de
treball i el compliment dels convenis col·lectius aplicables. Per tant, l’empresa adjudicatària aplicarà
a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni
col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de
les millores que pugui establir.
També serà condició especial d’execució del contracte de caràcter social garantir l’estabilitat laboral
per la qual cosa l’empresa adjudicatària haurà de mantenir la plantilla de treballadors i treballadores
adscrits a l’execució del contracte sense que procedeixi suspendre o extingir els contractes de treball
de la plantilla, excepte les suspensions o extincions conseqüència de la voluntat de la persona
treballadora o d’acomiadaments disciplinaris.
35.2

Condicions en matèria mediambiental

L’empresa adjudicatària haurà de respectar en tot moment la legislació aplicable en els diferents
nivells normatius (comunitari, estatal, autonòmic i local), tant la que es trobi en vigor a l'inici de
l’execució del contracte com la que pugui promulgar durant la vigència del contracte i resulti
d’aplicació, de manera que haurà de conèixer els requisits ambientals que puguin afectar
l'acompliment de les tasques previstes en el contracte.
L’empresa adjudicatària serà responsable de l'acompliment d'aquestes condicions per part dels seus
subcontractistes, si n'hi ha.
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Com a requisit bàsic per a l’execució del contracte, l'empresa adjudicatària estarà en possessió i al
corrent de qualsevol tipus de llicència o autorització que la normativa ambiental en vigor estableixi.
Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària els incidents i / o accidents ambientals causats per
aquesta que es puguin produir durant les operacions que realitzi com conseqüència de l’execució
del contracte.
En cap cas, l'execució correcta de les responsabilitats ambientals de l’empresa adjudicatària podrà
generar un cost afegit per l’Ajuntament.
S'haurà d'assegurar la correcta gestió i seguiment ambiental de l’execució del contracte, a fi de
garantir el compliment de les indicacions i mesures establertes en el plec. Per tant, els Serveis
Tècnics de l’Ajuntament duran a terme, tantes vegades com es consideri necessari, la supervisió i
control ambiental de les activitats desenvolupades com a conseqüència de l’execució del contracte.
L'empresa adjudicatària haurà de facilitar l'accés al personal designat per l’Ajuntament per
desenvolupar les tasques d’inspecció, vigilància i seguiment ambiental i haurà de col·laborar
mostrant tots els documents i registres que se sol·licitin.
Les tasques d’inspecció, vigilància i seguiment ambiental es realitzaran amb una periodicitat variable
i en funció de l'envergadura i tipologia de l'actuació, així com de la sensibilitat de l'entorn en què es
desenvolupi aquesta.
En particular, l’empresa adjudicatària s'obliga a:
A) Abans de l'inici de l’execució del contracte:
1. Implantar les mesures preventives adequades per a la realització de l'activitat conduents a
minimitzar els impactes mediambientals derivats de la mateixa i, específicament, adoptarà
les mesures oportunes per a l'estricte compliment de la legislació mediambiental vigent que
sigui d'aplicació al treball realitzat, per al que donarà formació i instruccions específiques en
matèria de bones pràctiques mediambientals al personal que hagi d’executar el contracte.
2. En cas de generar abocaments, residus o altres incidents que puguin contaminar l'aigua,
l'aire o el sòl, ha d'informar d'això a l’Ajuntament i es responsabilitzarà d'aplicar les mesures
correctives necessàries.
3. Col·locar contenidors adequats, si cal, per confinar els residus generats de l'activitat
contractada.
4. Tapar les arquetes de desguàs, si cal, per prevenir l’abocament de productes no desitjats.
5. Posar lones o plàstics impermeables a les zones en què es prevegi que puguin filtrar líquids
no desitjats al subsòl.
B) Durant l'execució del contracte:
1.
2.
3.
4.
5.

Fer ús de les mesures preventives enumerades en l'apartat anterior.
Garantir un ús eficient de l'aigua, energia i materials durant l’execució del contracte.
Garantir la minimització de les emissions que puguin ser nocives per al medi ambient.
No causar cap dany innecessari a la flora i fauna de l'entorn.
En cas de disposar d'instal·lacions on vagin a desenvolupar-se operacions de valorització,
eliminació o emmagatzematge en l'àmbit de la recollida tot esperant tractament, aquestes
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hauran de comptar amb la seva corresponent autorització ambiental per, com a mínim, els
residus generats durant l’execució del contracte.
6. Garantir que els vehicles que realitzen transport de residus estiguin degudament autoritzats
per l'òrgan competent per a la recollida i transport dels residus.
7. Garantir que tots els equips de càrrega, descàrrega i transport estigui en condicions de
complir la normativa vigent (Matriculació, targeta de transport, ITV, normes de seguretat,
assegurances, etc.).
8. Disposar de totes les mesures de contenció necessàries per evitar fuites i vessaments de
qualsevol dels productes emmagatzemats en les seves instal·lacions o utilitzats en l’execució
del contracte.
9. Comunicar immediatament qualsevol incidència ambiental detectada en el transcurs de
l’execució del contracte de forma fefaent i per escrit amb posterioritat.
10. Notificar, amb suficient antelació, qualsevol possible emissió, soroll, etc. que pugui resultar
molest durant el seu treball en les instal·lacions incloses en el contracte i adoptar mesures
per minimitzar els efectes d'aquests impactes.
11. Seguir els procediments i instruccions que, en qüestions mediambientals, li siguin donades
per l’Ajuntament.
C) A la finalització d’execució del contracte:
1. Conservar l'entorn en el qual s’executi el contracte en les mateixes condicions que es trobava
abans de l'inici.
2. Comunicar qualsevol visita, inspecció, comunicació o actuació de l'autoritat ambiental
competent relacionada amb l’execució del contracte.
3. Reparar les conseqüències de qualsevol incident o accident ambiental que per la seva
inadequada actuació o simple negligència pugui generar durant l’execució del contracte.
Igualment, l’empresa adjudicatària assumirà les responsabilitats que puguin derivar-se per
danys de caràcter ambiental d'acord amb el que estableix la Llei de Responsabilitat
Mediambiental.
4. Garantir la neteja i retirada final de residus produïts com a conseqüència de l'execució del
contracte. L’empresa adjudicatària es farà càrrec dels seus residus gestionant-los a través
d'un gestor autoritzat.

