
PRESENTACIÓ DE LA NOVA EINA DE 

COMPENSACIÓ DE CO2 DE LA DIPUTACIÓ DE 

GIRONA

Jornada virtual “ Orientem-nos cap a contractes 

climàticament neutres”



Al 2030 cal baixar un 40%
DA 1era llei 16/2017 canvi climàtc

Cal impactar a la 

Indústria i al transport



Article 202.Condicions especials d’execució del contracte 

de caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre.

1. Els òrgans de contractació poden establir condicions 

especials en relació amb l’execució del contracte, sempre 

que estiguin vinculades a l’objecte del contracte, en el sentit 

de l’article 145, no siguin directament o indirectament 

discriminatòries, siguin compatibles amb el dret comunitari i 

s’indiquin en l’anunci de licitació i en els plecs. En tot cas, és 

obligatori establir en el plec de clàusules administratives 

particulars almenys una de les condicions especials 

d’execució entre les que enumera l’apartat següent.

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Contractes administratius (Art 25 LCSP)

Contractes privats SARA (Art 26 LCSP)

RESPONSABLE DEL CONTRACTE        

(art 62 LCSP) 

L’article s’ubica al capítol I, “Òrgans de contractació”, 

títol II, “Parts del contracte”, llibre I, “Configuració 

general de la contractació del sector públic i elements 

estructurals dels contractes"

OBLIGAT designar-los en 

contractes administratius i 

privats



Article 202.Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre.

1. Els òrgans de contractació poden establir condicions especials en relació amb l’execució del contracte, sempre que 

estiguin vinculades a l’objecte del contracte, en el sentit de l’article 145, no siguin directament o indirectament 
discriminatòries, siguin compatibles amb el dret comunitari i s’indiquin en l’anunci de licitació i en els plecs. ....

En particular, es poden establir, entre d’altres, consideracions de tipus mediambiental que persegueixin: la reducció de 

les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, a fi de contribuir a complir l’objectiu que estableix l’article 88 de la Llei 

2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible; ..

145.6. Es considera que un criteri d’adjudicació està vinculat a

l’objecte del contracte quan es refereixi o integri les prestacions

que s’hagin d’efectuar en virtut del contracte esmentat, en

qualsevol dels seus aspectes i en qualsevol etapa del seu cicle

de vida, inclosos els factors que intervenen en els processos

següents:

NATURALESA JURÍDICA

C 368/10

STJUE 10 

maig 2012

En éstos el requisito ha de referirse al objeto del 

contrato, pero también ha de medir o valorar el 

rendimiento del aspecto a valorar en la oferta respecto 

de la prestación objeto del contrato de forma que 

contribuya a mejorar la satisfacción de las necesidades

del órgano de contratación

Resolució TACRC 

489/2019, de 9 de 

maig

la vinculación al objeto del contrato

se cumple por el hecho de que la 

condición se efectúe durante el 

cumplimiento y en la ejecución de la 

prestación contratada, no en otra



Resolució TARC Castella i Lleó 

55/2019, de 9 de maig

“..Por último, señalar que la cláusula en cuestión debería haber

incorporado los necesarios parámetros objetivos para determinar

cuándo la obligación se entiende cumplida, debiendo

establecerse un control por la Administración en la fase de

ejecución del contrato...”

En un contracte de servei de redacció de normes urbanístiques s’estableix com 

a Condició Especial d’Execució que l’edifici de l’adjudicatari disposi de la 

certificació d’eficiència energètica etiqueta A o B  

COMPLIMENT

Art 210.1 El contracte s’entén 

complert pel contractista quan aquest 

hagi realitzat, d’acord amb els termes 

d’aquest i a satisfacció de 

l’Administració, la totalitat de la 

prestació

Art 210.2 En tot cas, la seva 

constatació exigeix per part 

de l’Administració un acte 

formal i positiu de recepció o 

conformitat dins del mes 

següent al lliurament o 

realització de l’objecte del 

contracte, 



INCOMPLIMENT

Article 202.Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre 

ordre.

3. Els plecs poden establir penalitats, de conformitat amb el que preveu l’apartat 1 de l’article 192, per al cas 

d’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució, o atribuir-los el caràcter d’obligacions contractuals 

essencials als efectes que assenyala la lletra f) de l’article 211. Quan l’incompliment d’aquestes condicions no es 

tipifiqui com a causa de resolució del contracte, aquest pot ser considerat en els plecs, en els termes que s’estableixin 

per reglament, com a infracció greu als efectes que estableix la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71.

4. Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides igualment a tots els 

subcontractistes que participin de la seva execució..

Adquisiciones ecológicas Manual sobre la 
contratación pública ecológica 3.ª edición

Cualquier condición especial aplicable en materia medioambiental

debe indicarse con antelación, a fin de garantizar que las empresas

conozcan dichas obligaciones y puedan reflejarlas en los precios de 

sus ofertas



Adquisiciones ecológicas Manual sobre la 
contratación pública ecológica 3.ª edición

Un rendimiento adecuado en 

los aspectos

medioambientales también

ayuda a los contratistas a 

forjarse una reputación. Los 

incentivos pueden adoptar la 

forma de publicidad positiva

en la que se destaque este

elemento ante la población y 

ante otros poderes

adjudicadores

LA SUPERVISIÓ DEL COMPLIMENT 

DEL CONTRACTE


