EXPEDIENT PO SU 0002 2022 T.A.
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
RELATIVES
AL
PROCEDIMENT
OBERT
HARMONITZAT
PER
A
LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS, FUNGIBLES I ARTICLES VARIS DE
NETEJA PER A DIFERENTS ESPAIS DEL CIRE ALS CENTRES PENITENCIARIS DE
CATALUNYA I PER ALTRES ESPAIS EXTERNS.
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE.
M

Condicions especials d’execució: Si:
M1: Condicions especials d’execució de tipus mediambiental, social o relatives a
l’ocupació:
• Compliment de la legislació laboral i de seguretat social, especialment en allò relatiu a
les mesures de foment de l’ètica i la responsabilitat social (salaris mínims, estabilitat i
salut laboral, mesures de foment de la igualtat de gènere) així com la prevenció de
riscos.
• Compliment de l’article 31 de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i
no discriminació, per tal de promoure la inclusió, la cohesió, la igualtat de tracte i la nodiscriminació, dels col·lectius que requereixen una especial protecció, com ho són les
persones amb discapacitat o trastorn mental, i les persones en risc d’exclusió social.
• Compliment de clàusules ambientals, segons la Llei 16/2017 de canvi climàtic, com
ara:
o Fer-se càrrec de la gestió correcta dels residus que es generin durant el
desenvolupament del contracte.
o Garantir la formació ambiental de les persones destinades a l’execució del
contracte en àrees com la gestió de residus (minimització, recollida selectiva i
tractament), ús eficient de l’aigua o l’energia, i informació sobre els productes
utilitzats i sobre la mobilitat sostenible.
M2: Condicions especials d’execució de caràcter ètic: Els licitadors i contractistes
assumiran les obligacions de caràcter ètic descrites a la clàusula 29.1 d’aquest PCAP, les
quals es consideren condicions especials d’execució de la clàusula 20 del mateix plec.
M3: Condicions especials d’execució relatives a l’especificitat d’aquest contracte:
Són d’obligat compliment pel contractista o subcontractista les condicions especials
d’execució següents:
• Obligació establerta a l’article 217.1 LCSP de facilitar a l’òrgan contractant la
documentació relativa a pagament a subcontractistes o subministradores.
• Compliment dels convenis col·lectius sectorials que siguin d’aplicació.
• Garantir que els salaris de les persones adscrites al compliment d’aquest contracte
siguin iguals per als homes i les dones amb mateixa categoria professional.
• Obligació de subministrar productes químics, estris varis articles fungibles i no fungibles
i equips dosificadors homologats, per la neteja i la desinfecció, amb les característiques
tècniques i els requisits logístics exigits pel CIRE.
• Obligació d’adequar, revisar i assessoral pel que fa als plans de neteja existents en
relació als productes ofertats, tenint en compte la relació de les zones,equipaments,
freqüència, tipus de producte, desinfecció, alertes, EPI’s i precaucions.
• Obligació de dissenyar, programar i posar en excució una forma continuada tant per als
interns com per als professionals. Aquesta formació inclourà, com a mínim, els ojectius
de Pla de Neteja i Desinfecció, la descripció dels productes, procediments, operativa,
accions de vigilància, certificació, consum responsable, manipulació segura tots aquells
aspectes relacionats amb la cura del medi ambient.
• Obligació de realitzar tasques de control de la eficàcia del Pla de Neteja i Desinfecció
1

Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 857 40 00
cireinforma@gencat.cat
cire.gencat.cat

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

•

dissenyat i implantat. Obligació de la implantació dels sistemes de verificació com
analítiques i/o altres.
Obligació de realitzar el manteniment preventiu i correctiu dels dosificadors i
dispensadors instal·lats en els diferents espais al llarg de la vigència del contracte.

Totes aquestes condicions especials d’execució tenen el caràcter d’obligació contractual
essencial i el seu incompliment podrà ser causa de prohibició de contractar o de resolució
del contracte segons estableixen els articles 71.2 i 211.1.f de la LCSP.
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