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COMPROMÍS DEL 
GRUP TERSA
L’objectiu d’aquesta guia és dotar el Grup TERSA i totes 
les persones empleades d’un recurs pràctic per a la 
compra i contractació de serveis, subministraments i 
obres de forma sostenible i responsable.

En consonància amb el nostre compromís amb la 
Responsabilitat Social Corporativa i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 
2030, aquesta a guia pretén fomentar l’ètica i la 
responsabilitat social i ambiental en la gestió del dia a 
dia, de forma integrada i amb el compromís de tots els 
professionals que formen part de l’organització. 

L’objectiu és ser una eina útil que ens ajudi a l’hora de 
preparar procediments de compra i contractació de 
qualsevol tipus, establint criteris socials, ambientals i 
ètics, per a l’impuls d’una contractació sostenible, social, 
justa i amb respecte als drets humans. 

Aquesta guia no té la voluntat de tenir un caràcter 
estàtic, sinó que en el decurs del temps, dels canvis de 
tendències i, sobretot, de la vostra experiència a l’hora 
d’executar els processos de contractació i compra, 
esperem que aquesta vagi evolucionant i compti amb 
una major integració d’aspectes socials i ambientals.

1. 
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CRITERIS 
GENERALS PER 
A LA COMPRA I 
CONTRACTACIÓ 
RESPONSABLE

Per a l’adquisició i contractació de serveis, 
subministraments i obres mitjançant un procediment de 
licitació pública i/o compra menor, haurem de tenir en 
compte els criteris següents:

• Adquirir productes reutilitzables, ecològics, fets amb 
materials reciclats i/o de proximitat sempre que sigui 
possible.

• Comprar productes lliures de substàncies tòxiques i 
que no contaminin.

• Tenir en compte el cicle de vida del producte per 
minimitzar l’impacte sobre el medi ambient del 
producte, tant a nivell local com global.

• Aplicar criteris d’economia circular en totes les 
compres i processos de contractació pública.

• Aplicar criteris d’eficiència energètica i estalvi 
d’aigua en totes les compres i processos de 
contractació pública.

• Potenciar el transport i la distribució de mercaderies 
sostenibles en totes les compres i processos de 
contractació pública.

• Tenir en compte les etiquetes i certificacions dels 
productes o serveis per assegurar el seu origen i 
compliment ambiental.

2.

Què entenem per compra 
responsable?

Criteris ambientals:
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• Assegurar que les empreses proveïdores s’ajustin als 
valors de la cultura del Grup TERSA i als Codis de 
Conducta, elaborats a aquest efecte. 

• Compliment amb la normativa vigent local, nacional i 
europea. 

• Compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, establint criteris mínims que l’empresa 
proveïdora haurà d’aportar i complir. 

• Compliment amb els drets laborals, formació 
adequada, salaris mínims i drets dels treballadors, 
així com la no utilització de ningun mitjà d’explotació 
mitjançant treballs forçosos o explotació infantil. 

• Respecte per les condicions de llibertat, igualtat, 
seguretat, dignitat humana i no-discriminació. 

• Promoure la contractació de persones vulnerables o 
en situació d’exclusió social mitjançant la contractació 
reservada.

En definitiva, promoure la contractació d’empreses 
proveïdores que compleixin amb els deu principis de 
conducta i acció en matèria de Drets Humans, Treball, 
Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció del Pacte 
Mundial de les Nacions Unides:

Criteris socials i ètics:

VEURE AQUI

https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/
https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/
https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/
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CRITERIS 
SOCIALS I ÈTICS 
(transversals per a tots els serveis)

3.

Memòria justificativa. Condicions especials d’execució 

No aplicable en data actual.

Requisits PPT

No aplicable en data actual.

Contractació
pública

Compra
menor

Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació: 
Contractació indefinida de les persones treballadores 
adscrites a l’execució del contracte: fins XX punts.

Nota: La puntuació d’aquest criteri d’adjudicació no 
podrà ser superior al 10 % de la puntuació total de 
valoració de les ofertes.

Verificació

La mesa de contractació o l’òrgan de valoració d’ofertes 
requerirà la certificació dels organismes administratius 
competents en la matèria o un informe dels òrgans de 
representació de les persones treballadores a l’empresa, 
en fase de requeriment de documentació contractual a 
l’empresa adjudicatària.

Nota: Si durant el contracte l’empresa adjudicatària 
modifiqués el personal adscrit, haurà de substituir-
lo per personal d’iguals característiques. La persona 
responsable de l’expedient del Grup TERSA haurà de 
notificar-ho al departament de contractació, i des d’allà 
se sol·licitarà a l’empresa la documentació pertinent.

Control

La persona responsable del contracte haurà de 
controlar que el personal ofert per l’empresa 
adjudicatària és efectivament qui fa la feina en el decurs 
del contracte. Per fer-ho, comunicarà al departament 
de Prevenció el llistat de personal a donar d’alta a l’e-
gestiona. D’aquesta manera, es podrà garantir que 
només es dona accés al personal verificat.

3.1 Contractació indefinida 
Aplica No aplica
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Memòria justificativa. Condicions especials d’execució 

Percentatge de la plantilla que executarà el contracte, 
ja siguin persones o col·lectius vulnerables o en situació 
d’exclusió social. 

• Concretar quin nombre de persones i amb quin 
perfil l’empresa haurà de contractar per executar el 
contracte.

Requisits PPT

No aplicable en data actual.

Contractació
pública

Compra
menor

3.2 Inserció laboral
Aplica No aplica

Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació: Aportar a 
l’execució del contracte un mínim de xx % de persones 
en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-
hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats 
importants per integrar-se en el mercat laboral ordinari, 
i/o que estiguin incloses en algun dels col·lectius 
destinataris a la inserció.

Nota: La puntuació d’aquest criteri d’adjudicació no 
podrà ser superior al 10 % de la puntuació total de 
valoració de les ofertes.

Verificació

La mesa de contractació o l’òrgan de valoració 
d’ofertes requerirà de manera nominal la relació de les 
persones treballadors adscrites al contracte, i a l’inici 
del contracte el tècnic responsable haurà de comprovar 
que la relació de les persones treballadors adscrites és 
la correcta.

Nota: Si durant el contracte l’empresa adjudicatària 
modifiqués el personal adscrit, haurà de substituir-
lo per personal d’iguals característiques. La persona 
responsable de l’expedient del Grup TERSA haurà de 
notificar-ho al departament de contractació, i des d’allà 
se sol·licitarà a l’empresa la documentació pertinent.

Control

La persona responsable del contracte haurà de 
controlar que el personal ofert per l’empresa 
adjudicatària és efectivament qui fa la feina en el decurs 
del contracte. Per fer-ho, comunicarà al departament 
de Prevenció el llistat de personal a donar d’alta a l’e-
gestiona. D’aquesta manera, es podrà garantir que 
només es dona accés al personal verificat.
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Memòria justificativa. Condicions especials d’execució 

• Percentatge determinat de dones a la plantilla

• Exigir el compromís d’incrementar el percentatge 
de dones adscrites a l’execució del contracte en les 
categories professionals on són poc presents.

• Exigir el compromís d’organitzar accions de formació 
professional orientades a la promoció de les dones 
que treballen per tal de facilitar l’accés a llocs 
de treball qualificats que millorin l’ocupació, la 
qualificació i l’adaptabilitat de les dones que treballen. 
Aquestes accions també han d’incloure formació en 
matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit 
laboral.

• Exigir que l’empresa contractista elabori un pla per 
prevenir, evitar i erradicar l’assetjament sexual i per 
raó de gènere en relació amb les persones adscrites 
a l’execució del contracte. Aquest document ha 
de contenir mesures consistents en campanyes 
informatives contra l’assetjament sexual, accions 
formatives i disposar de persones de referència a 
què puguin acudir les persones treballadores, entre 
d’altres.

•  Exigir el desenvolupament de mesures de conciliació 
de la vida laboral, personal i familiar per l’equip que 
desenvolupi el contracte, com per exemple: establir 
un règim de teletreball, adequar els horaris laborals 
d’acord amb els horaris escolars, entre d’altres.

Contractació
pública

Compra
menor

3.3 Igualtat de gènere
Aplica No aplica

Continua a la següent pàgina

Requisits PPT

No aplicable en data actual.
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Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació: 

• Que la proposta tècnica introdueixi alguna activitat 
específica d’igualtat (formació, selecció, atenció, 
promoció, conciliació, representació, entre d’altres). 

• Compromís de l’empresa licitadora de contractar per 
a l’execució del contracte un xxx de plantilla formada 
per dones, sempre que s’adscriguin a l’execució de la 
prestació.

Verificació

La mesa de contractació o l’òrgan requerirà a l’inici de 
cada anualitat de vigència del contracte la presentació 
d’un informe de seguiment i avaluació en què indiqui 
les mesures concretes d’igualtat posades en marxa 
i la relació de dones treballadores que se n’han de 
beneficiar. En el cas que cap dona no s’hagi beneficiat 
d’aquestes mesures, s’han de justificar els motius.

La mesa de contractació o l’òrgan de valoració d’ofertes 
requerirà de manera nominal la relació de les persones 
treballadores adscrites al contracte, i a l’inici del 
contracte el tècnic responsable haurà de comprovar que 
la relació de les persones treballadores adscrites és la 
correcta.

Nota: Si durant el contracte l’empresa adjudicatària 
modifiqués el personal adscrit, haurà de substituir-
lo per personal d’iguals característiques. La persona 
responsable de l’expedient del Grup TERSA haurà de 
notificar-ho al departament de contractació, i des d’allà 
se sol·licitarà a l’empresa la documentació pertinent.

Control

La persona responsable del contracte haurà de 
controlar que el personal ofert per l’empresa 
adjudicatària és efectivament qui fa la feina en el 
decurs del contracte i haurà de demanar certificats de 
compliment segons l’oferta. Per fer-ho, comunicarà 
al departament de Prevenció el llistat de personal a 
donar d’alta a l’e-gestiona. D’aquesta manera, es podrà 
garantir que només es dona accés al personal verificat.

3.3 Igualtat de gènere
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Memòria justificativa. Condicions especials d’execució:

Subcontractació de part o de parts específiques de 
l’objecte contractual, que s’han de concretar en el plec, 
amb empreses d’economia social. La subcontractació 
amb empreses socials no pot sobrepassar el 35 % 
del preu del contracte. L’empresa o les empreses que 
l’empresa contractista proposi subcontractar no poden 
tenir dependència d’ella mateixa i han d’acreditar la 
solvència econòmica i tècnica i la capacitat d’obrar 
requerides per executar les parts específiques de 
l’objecte contractual.

Contractació
pública

Compra
menor

Memòria justificativa:

Verificació

En el contracte s’ha de reflectir la condició d’execució 
contractual. En el moment de la recepció del contracte 
s’ha de requerir a l’empresa contractista i a l’empresa 
subcontractada un informe valoratiu de l’activitat 
contractual desenvolupada i els valors o disfuncions 
detectats en l’execució del contracte. L’empresa 
licitadora haurà d’aportar documentació acreditativa 
(mitjançant els mecanismes de recollida i gestió 
d’informació definits amb aquesta finalitat) de les 
condicions al·legades per a la valoració de la clàusula.

Control

La persona responsable del contracte haurà de fer 
seguiment dels criteris oferts.

3.4 Subcontractació amb empreses 
d’economia social

Aplica No aplica

Requisits PPT

No aplicable en data actual.
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Memòria justificativa. Condicions especials d’execució: 

El pagament per part de l’adjudicatari de les factures 
dels seus subcontractistes i/o empreses proveïdores 
derivades de l’execució del servei objecte del Plec 
haurà de fer-se en el termini previst a la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat de les operacions comercials. 
Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix en el 
contracte, l’empresa contractista haurà de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels 
terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, 
quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en 
tot cas, una vegada finalitzat el servei.

Contractació
pública

Compra
menor

Memòria justificativa:

Verificació

Es podrà requerir certificació periòdica emesa pel 
contractista del pagament de factures a empreses 
proveïdores i subcontractistes en l’execució de l’obra.

Control

La persona responsable del contracte haurà de fer 
seguiment de la correcta execució del contracte en 
aquest sentit.

3.5 Pagament del preu a empreses 
subcontractades

Aplica No aplica

Requisits PPT

No aplicable en data actual.
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Memòria justificativa. Condicions especials d’execució:

Manteniment de les condicions laborals de les persones 
que executen el contracte durant tot el període 
contractual: l’empresa contractista ha de mantenir, 
durant tota l’execució de la prestació, les condicions 
laborals i socials de les persones treballadores ocupades 
en l’execució del contracte, fixades en el moment de 
presentar l’oferta, segons el conveni que sigui aplicable.

Requisits PPT

No aplicable en data actual.

Contractació
pública

Compra
menor

Memòria justificativa:

Verificació

El seguiment del compliment efectiu de la mesura es 
pot dur a terme mitjançant una declaració de l’empresa 
contractista o un informe de l’òrgan de representació de 
les persones treballadores

Control

La persona responsable del contracte haurà de fer 
seguiment de la correcta execució del contracte en 
aquest sentit.

3.6 Manteniment de les 
condicions laborals durant 
l’execució del contracte

Aplica No aplica
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Memòria justificativa. Condicions especials d’execució: 

Obert a nous requeriments que es puguin donar.

Requisits PPT

Obert a nous requeriments que es puguin donar.

Contractació
pública

Compra
menor

Memòria justificativa:

• La formació contínua, així com els plans de reciclatge 
i formació per a les persones que executaran el 
contracte, expressant a la proposta tècnica els 
continguts d’aquests.

• La millora de les condicions de seguretat i salut 
laboral per sobre del compliment de la normativa.

Verificació

La verificació sempre es faria en el moment de 
presentar l’oferta (o el seu Compromís, en el seu cas)

Control

La persona responsable del contracte sol·licitarà a 
l’empresa adjudicatària les evidències pertinents en 
cada cas.

3.7 Altres criteris
Aplica No aplica
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CRITERIS 
AMBIENTALS 
PER ÀREA 
D’ACTIVITAT

4.

Memòria justificativa. Condicions especials d’execució: 

• El material d’embalatge del subministrament a oferir 
haurà de ser reciclat i l’empresa proveïdora l’ha de 
gestionar de forma que asseguri el seu reciclatge i/o 
reutilització.

Requisits PPT

No aplicable en data actual.

Contractació
pública

Compra
menor

Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació: 

• Es valorarà positivament, amb xx punts, que el 
material d’embalatge del subministrament a oferir 
tingui una elevada taxa de reutilització i reciclabilitat 
(fusta, paper i cartró).

• Es valorarà positivament, amb xx punts, que el 
material d’embalatge del subministrament a oferir 
sigui reciclat.

Nota: La puntuació d’aquest criteri d’adjudicació no 
podrà ser superior al 10 % de la puntuació total de 
valoració de les ofertes.

Verificació

L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’aportar 
les fitxes tècniques i de seguretat del material utilitzat 
en l’embalatge, es requerirà juntament amb la resta de 
documentació contractual abans de signar el contracte.

Control

La persona responsable de rebre la maquinària haurà de 
verificar l’embalatge.

4.1 Adquisició de maquinària 
industrial 

Aplica No aplica
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Memòria justificativa. Condicions especials d’execució: 

Obert a nous requeriments que es puguin donar per 
part dels tècnics responsables.

Requisits PPT/compra menor:

• Productes de baix impacte ambiental   
(etiqueta Ecolabel o equivalent) o  
biodegradables, en el cas que sigui possible

• L’exclusió o limitació de metalls pesants en 
productes químics com pintures o tintes

• La limitació de compostos orgànics volàtils 

• La substitució progressiva de productes químics 
específics per altres de menor impacte ambiental o 
mètodes més ecològics

• En funció de la tipologia de productes, també la 
utilització de sistemes de dosificació

Contractació
pública

Compra
menor

Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació: 

• Es valorarà positivament, amb xx punts, que el 
material d’embalatge del subministrament a oferir 
tingui una elevada taxa de reutilització i reciclabilitat 
(fusta, paper i cartró).

• Es valorarà positivament, amb xx punts, que el 
material d’embalatge del subministrament a oferir 
sigui reciclat. 

Nota: La puntuació d’aquest criteri d’adjudicació no 
podrà ser superior al 10 % de la puntuació total de 
valoració de les ofertes.

Verificació

L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’aportar 
les fitxes tècniques i de seguretat del material utilitzat 
en l’embalatge, es requerirà juntament amb la resta de 
documentació contractual abans de signar el contracte.

Control

La persona responsable de rebre els productes químics 
haurà de verificar l’embalatge.

4.2 Adquisició de productes químics
Aplica No aplica
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Equips multifunció (p. ex., impressores):

• Instal·lar equips amb les configuracions d’estalvi 
energètic i impressió a doble cara per defecte

• Han de garantir la idoneïtat tècnica per imprimir i 
copiar tant en paper 100 % reciclat com no reciclat, 
segons la norma EN 12281 o equivalent.

• Els cartutxos (de tòner o tinta blanc i negra i de 
colors) es poden canviar de manera individual i 
independent.

• Els cartutxos han de ser remanufacturats o que es 
puguin reomplir.

• Contractes de rènting o lísing: l’empresa 
subministradora dels equips i dels serveis 
associats al contracte ha de garantir l’acceptació 
i el bon funcionament amb cartutxos de tòner 
remanufacturats i/o que es puguin reomplir. 

• Els equips hauran de complir amb els requeriments 
de consum elèctric típic (o TEC, “Typical Energy 
Consumption”) que estableix la darrera versió de 
l’Energy Star o equivalent.

• Els nivells d’emissions de soroll (en LWAd, nivell 
ponderat de potència sonora A declarat) dels equips 
multifunció no han de ser superiors a 75 dB(A), 
segons la norma EN ISO 7779:2010, i expressats 
segons EN ISO 9296:1988 o equivalents, tal   
com queden recollits en l’ecoetiqueta Àngel Blau o 
en l’ecoetiqueta Cigne Nòrdic o equivalents. 

• Els equips no podran superar els nivells d’emissions 
de substàncies nocives que estableix l’ecoetiqueta 
Àngel Blau o equivalent.

Requisits PPTContractació
pública

Compra
menor

4.3 Adquisició d’elements 
informàtics o ofimàtics

Aplica No aplica

Continua a la següent pàgina
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Ordinadors i equips portàtils

• Els nivells d’emissió de soroll dels ordinadors i equips 
portàtils han de complir amb els que estableix 
l’estàndard TCO Certified Desktops/TCO Certified 
Notebooks i TCO Certified All-in-One PCs, i tal com 
queden recollits també en l’Etiqueta ecològica 
europea, l’Àngel Blau, el Cigne Nòrdic o equivalents.

• Els ordinadors, equips portàtils i pantalles han de 
complir amb els requeriments de consum elèctric 
típic (o TEC, “Typical Energy Consumption”) i de 
gestió d’energia que estableix la darrera versió de 
l’Energy Star o equivalent.

• Pantalles: han de complir amb els requeriments 
d’ergonomia i emissions electromagnètiques que 
estableix la darrera versió de l’estàndard TCO 
Certified Displays, TCO Certified All-in-One PCs o 
equivalent.

Memòria justificativa. Condicions especials d’execució:

• En cas de contractes que incloguin reposició de 
consumibles, es podrà establir que l’adjudicatari 
haurà de destinar els cartutxos retirats a la seva 
remanufacturació. I, a aquest efecte, durant la 
formalització del contracte haurà de presentar a 
l’òrgan de contractació la documentació que acrediti 
un acord ferm amb una empresa recuperadora.

• Es podrà incloure en l’execució del contracte de 
subministrament de qualsevol tipus d’equip que 
l’empresa adjudicatària, un cop instal·lats els equips, 
deixi l’espai net, tant d’embalatges com de la resta 
de residus generats en la instal·lació dels equips. A 
aquest efecte, abans d’instal·lar els equips, l’òrgan 
de contractació i l’empresa adjudicatària es posaran 
d’acord en el procediment a seguir. 

• En cas que el contracte inclogui la retirada dels 
equips vells, l’òrgan de contractació podrà establir 
que els equips en bon estat es donin gratuïtament 
a organitzacions sense ànim de lucre. En cas que 
l’equip no es pugui reutilitzar, l’empresa haurà 
de garantir-ne una gestió correcta i entregar el 
corresponent certificat de gestió.

4.3 Adquisició d’elements 
informàtics o ofimàtics

Continua a la següent pàgina
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Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació:

• En cas que el contracte de subministrament 
d’equips multifunció inclogui el subministrament de 
consumibles (com podria ser el cas en contractes 
de lísing o rènting), l’òrgan de contractació 
incorporarà com a criteris d’adjudicació valorable 
que les empreses licitadores garanteixin els criteris 
de qualitat i les tasques de manteniment que se’n 
puguin derivar a càrrec seu, i incloguin en la seva 
oferta el subministrament de consumibles (cartutxos 
de tòner o de tinta) que:

• Siguin remanufacturats i compleixin amb els 
requisits de qualitat d’impressió definits a 
l’estàndard DIN 33870 (DIN 33870-1 per a blanc i 
negre o 33870-2 per a color) o equivalent. 

• Compleixin amb els requisits de limitació de 
presència de substàncies perilloses definits en les 
ecoetiquetes tipus I (Àngel Blau, Cigne Nòrdic, 
Austrian Ecolabel) o equivalents.

• En cas de compra d’equips informàtics, l’òrgan de 
contractació establirà que la garantia mínima dels 
equips sigui de 3 anys. Addicionalment, l’òrgan de 
contractació valorarà els anys d’ampliació de la 
garantia oferts pel subministrador, més enllà dels 3 
anys de garantia mínima

• Que el material d’embalatge del subministrament a 
oferir sigui reciclat.

4.3 Adquisició d’elements 
informàtics o ofimàtics

Verificació

L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’aportar 
la documentació pertinent oferta segons els criteris 
establerts i oferts per la mateixa.

Control

La persona responsable del contracte supervisarà que 
es compleixin i s’executin les clàusules ambientals que 
estableixen els plecs, i verificarà l’embalatge.
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Memòria justificativa. Condicions especials d’execució: 

Obert a nous requeriments que es puguin donar per 
part dels tècnics responsables.

Requisits PPT:

• Obligatorietat d’adquirir vehicles elèctrics, 
d’hidrogen o híbrids endollables amb autonomia 
superior a 40 km per a les motocicletes, turismes i 
furgonetes. Per a vehicles pesants, prioritzar vehicles 
de combustibles alternatius menys contaminants.

Nota: Caldrà sol·licitar la informació relativa a la 
potència màxima, consum elèctric, autonomia i vida 
útil de les bateries en el cas dels vehicles elèctrics i 
híbrids endollables, i la potència màxima, les emissions 
i consum mitjà del vehicle en els casos de vehicles 
tèrmics i híbrids no endollables

Contractació
pública

Compra
menor

4.4 Adquisició de vehicles
Aplica No aplica

Continua a la següent pàgina
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Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació: 

• Es valorarà positivament el compliment d’un 
estàndard Euro superior al que estableixen les 
especificacions tècniques (PPT) en el cas de vehicles 
de rènting i/o vehicles pesats.

• Que els vehicles, amb els requeriments de potència 
indicats, presentin consums inferiors al consum 
màxim indicat.

• Establir un valor màxim o millora d’emissions de 
CO2 a partir de la consulta de la informació tècnica 
disponible.

• Pneumàtics de classe B o superior en estalvi de 
combustible, segons la classificació europea.

• Vehicle amb sistema de monitoratge de la pressió de 
les rodes.

• Gasos refrigerants amb un valor més petit de 
potencial d’escalfament global (GWP, sigles en 
anglès).

Verificació

L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’aportar 
la documentació pertinent oferta segons els criteris 
establerts i oferts per aquesta.

Control

La persona responsable del contracte supervisarà que 
es compleixin i s’executin les clàusules ambientals que 
estableixen els plecs.

4.4 Adquisició de vehicles
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Requisits PPT/compra menor:

Nota: Els criteris detallats també poden ser utilitzats 
com a criteris d’adjudicació quan l’objecte del contracte 
no sigui l’adquisició del material en qüestió. P. ex.: 
impressió de documentació corporativa.

• Evitar la compra de productes amb embalatge 
individual (com el blíster de cartró i plàstic per a un 
sol marcador).

• Evitar la compra de productes d’un sòl ús; ús de 
productes recarregables.

Paper:

• Paper fabricat exclusivament (100 %) amb fibres 
reciclades. 

• Durabilitat de més de 100 anys segons la norma ISO 
9706, ISO 5630, UNE EN 57092/1/02, DIN 6738 o 
equivalent.

• El paper ha de complir amb els requeriments 
d’idoneïtat tècnica per a impressió i fotocòpia 
segons la norma EN 12281:2003 o equivalent.

• Que compleixi amb els criteris d’exclusió o limitació 
en l’ús de substàncies químiques en el procés de 
producció del paper definits en alguna etiqueta 
ecològica tipus I, segons la norma ISO 14024 o 
equivalent (Àngel Blau, Etiqueta ecològica europea, 
Cigne Nòrdic, lliure de clor [TCF], baix contingut en 
clor [ECF], etcètera).

Contractació
pública

Compra
menor

4.5 Adquisició de paper     
i material d’oficina

Aplica No aplica

Continua a la següent pàgina
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Memòria justificativa. Condicions especials d’execució:

Obert a nous requeriments que es puguin donar per 
part dels tècnics responsables.

Memòria justificativa. Criteris adjudicació:

Obert a nous requeriments que es puguin donar per 
part dels tècnics responsables.

Verificació

L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’aportar 
la documentació pertinent oferta segons els criteris 
establerts i oferts per aquesta.

Control

La persona responsable del contracte supervisarà que 
es compleixin i s’executin les clàusules ambientals que 
estableixen els plecs.

4.5 Adquisició de paper     
i material d’oficina

Material d’oficina

• Es prioritzarà el material amb menor impacte 
ambiental, amb certificació FSC o equivalent, o fets 
amb materials reciclats.

• S’evitarà la compra de materials amb PVC. Productes 
fabricats amb material reciclat (per exemple, 
grapadores amb les parts plàstiques d’ABS reciclat, o 
tisores de metall i de plàstic reciclat).

• Productes d’un sol material, en general metàl·lic, 
lliure de mixtures.
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Electrodomèstics:

Classificació energètica   
tipus  A o B .

Sistemes de climatització:

• Adquisició d’equips de major eficiència energètica, 
segons el Factor d’eficiència estacional (SEER) i 
coeficient de rendiment estacional (SCOP).

• Classificació energètica tipus A o B.

• Tecnologia “inverter”.

Enllumenat:

• Adquisició de làmpades LED o de baix consum.

• Instal·lació de detector de presència per l’encesa de 
l’enllumenat.

Sistemes de consum d’aigua:

• Les aixetes han de ser d’una maneta per a aigua 
calenta i freda i amb difusor per minimitzar el cabal 
d’aigua.

• Aixeta dels lavabos amb temporitzador i/o sensor de 
presència.

• Aixeta de les dutxes amb temporitzador.

• Els vàters han de tenir doble polsador, descàrrega 
parcial i interrompible.

• Seleccionarem els sistema ACS tenint en compte els 
equips més eficient del mercat actual. 

Contractació
pública

Compra
menor

4.6 Adquisició d’electrodomèstics, 
climatització, il·luminació, sistemes 
de consum d’aigua, mobiliari 
d’oficina, màquines de vending.

Aplica No aplica

Requisits PPT

Continua a la següent pàgina
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Mobiliari:

• Els productes que continguin fusta o productes 
derivats (com aglomerats, contraxapats o DM) han 
de tenir garanties de procedència d’explotacions 
forestals sostenibles acreditables mitjançant la 
presentació de certificació de gestió forestal 
sostenible, d’acord amb els sistemes de certificació 
FSC, PEFC o equivalents (altres esquemes de 
certificació forestal equivalents i reconeguts 
internacionalment).

• Alternativament, es podrà sol·licitar que, en els 
productes que continguin fusta, aquesta sigui 
reciclada amb certificació.

• Limitació de substancies tòxiques (que no contingui 
cap substància de l’Annex XIV del REACH) en els 
seus components.

• Prescriure la bona gestió d’embalatges, el retorn 
de productes fora d’ús i fomentar l’ús d’embalatges 
reciclats.

4.6 Adquisició d’electrodomèstics, 
climatització, il·luminació, sistemes 
de consum d’aigua, mobiliari 
d’oficina, màquines de vending.

Continua a la següent pàgina
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Màquines de vending:

• Opció d’oferir el servei amb got o sense amb un cost 
afegit pel lliurament de got.

• El cafè d’agricultura ecològica i de comerç just. 
Aquesta condició també es pot ampliar a altres 
productes com el sucre, el cacau i el te.

• Per a begudes calentes, s’establiran uns requisits 
d’eficiència energètica mínims per a la màquina, 
segons la classificació EVA-EMP 3.1b o equivalent 
(European Vending Association Energy Measurement 
Protocol), i es podrà valorar la millora d’aquests.

• Per a begudes fredes, s’establiran uns requisits 
d’eficiència energètica mínims per a la màquina, a 
partir de la classe energètica segons la classificació 
de l’etiquetatge energètic de la Unió Europea (versió 
revisada d’acord amb el Reglament 2017/1369), i es 
podrà valorar la millora d’aquests.

• No es pot dispensar aigua envasada. Com a 
alternativa, i sempre que sigui possible tècnicament, 
si es vol oferir aigua s’han d’instal·lar fonts o 
dispensadors d’aigua connectats a xarxa. Aquest 
dispensadors d’aigua en cap cas poden dispensar 
gots de plàstic d’un sol ús.

• Com a mínim, un dels productes de les màquines de 
vending cal que es correspongui amb un producte 
d’agricultura ecològica o de comerç just, o procedir 
d’empreses d’inserció o centres especials de treball.

4.6 Adquisició d’electrodomèstics, 
climatització, il·luminació, sistemes 
de consum d’aigua, mobiliari 
d’oficina, màquines de vending.

Continua a la següent pàgina
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Verificació

Sol·licitar declaració responsable per a la correcta gestió 
dels residus

Mobiliari:

• Certificat Ecoetiqueta tipus I del producte bàsic 
(Etiqueta ecològica europea, Cigne Nòrdic, Àngel 
Blau o equivalent).

• Formaldehid: l’acreditació es pot fer mitjançant un 
certificat del producte. 

• Certificat Ecoetiqueta tipus I (Etiqueta ecològica 
europea, Cigne Nòrdic, Oeko-Tex o equivalent) o 
un informe de prova realitzada amb el mètode ISO 
14184-1 o equivalent.

Substàncies tòxiques:

Sol·licitar etiqueta ecològica i/o analítica segons els 
límits establerts al PPT.

Control

La persona responsable del contracte supervisarà que 
es compleixin i s’executin les clàusules ambientals que 
estableixen els plecs.

4.6 Adquisició d’electrodomèstics, 
climatització, il·luminació, sistemes 
de consum d’aigua, mobiliari 
d’oficina, màquines de vending.

Memòria justificativa. Condició especial d’execució:

Mobiliari:

• L’obligació del contractista de retirar l’embalatge 
del mobiliari lliurat i garantir-ne la bona gestió, ja 
sigui per a la seva aportació a la recollida selectiva a 
través d’un gestor autoritzat de residus o bé de les 
instal·lacions municipals corresponents. 

• En cas de substitució de mobiliari, i si el contractant 
així ho sol·licita, l’empresa subministradora haurà 
d’emportar-se els articles anteriors per a la seva 
reutilització o reciclatge un cop finalitzada la seva 
vida útil.
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Requisits PPT:

• Els principals teixits utilitzats en la confecció de les 
peces de roba han de complir amb els requisits de 
limitació de la presència de substàncies químiques en 
el producte final, tal com estan definits en l’estàndard 
Oeko-Tex 100, Made in Green o equivalent. 

• Sistema d’embalatges de transport reutilitzables per 
al lliurament del vestuari.

• Fibres naturals procedents de cultius ecològics i 
sostenibles.

• Articles amb fibres sintètiques reciclades o que en 
tinguin un percentatge.

• Gestió de roba en desús: prioritzar la seva 
reutilització i reciclatge.

Memòria justificativa. Condició especial d’execució:

Declaració responsable acreditant que es pot garantir 
que els tèxtils i altres materials específics utilitzats 
en la producció i que aquesta mateixa, feta de forma 
directa o mitjançant subcontractació, s’ha realitzat 
respectant els drets bàsics en el treball, recollits en la 
declaració de l’Organització Internacional del Treball 
relativa als principis i drets fonamentals, i amb una 
política de gestió compromesa amb el medi ambient i a 
la prevenció de riscs laborals. Aportant un certificat de 
compromís ètic d’empresa en idioma espanyol o català 
(SGE 21, SA 8000, Fair Wear Fundation, Made in Green 
o equivalent, o un certificat d’auditoria externa).

Contractació
pública

Compra
menor

4.7 Adquisició de roba    
laboral i bugaderia

Aplica No aplica

Continua a la següent pàgina
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4.7 Adquisició de roba    
laboral i bugaderia

Verificació

Sol·licitar certificacions pertinents i justificants de la 
correcta gestió dels residus.

Sol·licitar fitxes tècniques dels productes de neteja 
utilitzats.

Control

La persona responsable del contracte supervisarà que 
es compleixin i s’executin les clàusules ambientals que 
estableixen els plecs.

Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació:

• Articles amb fibres sintètiques: valorar que els 
articles hagin estat elaborats amb fibres sintètiques 
reciclades o que en tinguin un percentatge, així com 
que incorporin a l’article final elements d’acabat 
reciclats.

• Articles amb fibres naturals: fibres procedents 
d’explotacions de producció ecològica, d’acord 
amb els criteris establerts en el Reglament Europeu 
CE 834/2007, o d’origen orgànic, segons el 
Global Organic Textile Standard (GOTS) o normes 
equivalents.

• Especificació dels processos emprats en la neteja 
i desinfecció de la roba dels treballadors: s’hauran 
d’indicar els productes de neteja utilitzats, i es 
valorarà positivament el major nombre de productes 
ecològics o respectuosos amb el medi ambient, amb 
certificació ECOCERT o similar.
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Memòria justificativa. Condicions especials d’execució: 

Veure requisits PPT

Requisits PPT:

• Reducció dels impactes associats als desplaçaments: 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar a l’inici 
del contracte un pla per a la reducció dels impactes 
associats als desplaçaments derivats del servei/
projecte, que haurà de ser aprovat per part del 
contractant, sempre i quan la flota de vehicles estigui 
subministrada per l’empresa proveïdora.

Nota: Aquest criteri es pot incloure al PPT o com a 
condició especial d’execució, segons convingui.

• Tots els documents de treball generats durant el 
servei/projecte es lliuraran de forma telemàtica, i 
s’evitarà la impressió dels documents.

Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació:

Reducció dels impactes associats als desplaçaments: 
s’atorgaran XX punts si l’empresa adjudicatària presenta 
a l’inici del contracte un pla per a la reducció dels 
impactes associats als desplaçaments derivats del 
servei/projecte.

Verificació

Sol·licitar pla de reducció d’impactes associats als 
desplaçaments

Sol·licitar tipologia de vehicle utilitzat per als 
desplaçaments

Control

El responsable del contracte supervisarà que es 
compleixin i s’executin les clàusules ambientals que 
estableixen els plecs.

Contractació
pública

Compra
menor

4.8 Serveis de consultoria
Aplica No aplica
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4.9 Serveis d’obres o enginyeria 
tècnica

Requisits PPT/compra menor:

• Prioritzar la rehabilitació o adequació de les 
infraestructures.

• Minimitzar impactes sobre l’entorn proper (afectació 
a la vegetació, generació de vessaments, soroll, 
emissions de gas i pols...) a partir de la utilització 
adequada de bones pràctiques, maquinària i vehicles. 

• Prioritzar la reutilització de materials in situ davant la 
incorporació de materials procedents de l’exterior.

• Escollir i utilitzar productes i materials 
ambientalment més sostenibles, optant per l’origen 
renovable, reciclats, reciclables, sense substancies 
tòxiques...

• Aplicar mesures per minimitzar la generació de 
residus i garantir una correcta gestió dels residus 
generats.

• Realització d’informe de consum de la instal·lació 
mitjançant check-list.

• Pla de formació al personal i pla de sensibilització de 
persones usuàries en eficiència energètica.

• L’adjudicatari es fa responsable de l’adquisició i 
subministrament de tots els recanvis recomanats de 
les instal·lacions per garantir-ne tant el seu correcte 
funcionament com l’eficiència energètica dels nous 
equips o sistemes.

Memòria justificativa. Condició especial d’execució: 

Obert a nous requeriments que es puguin donar per 
part dels tècnics responsables.

Continua a la següent pàgina

Contractació
pública

Compra
menor

Aplica No aplica
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4.9 Serveis d’obres o enginyeria 
tècnica

Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació:

• Sol·licitar ecoetiquetes oficials d’alguns productes: 

• Etiqueta Ecològica de la Unió Europea (Ecolabel) 
per a pintures i vernissos

• Àngel Blau per a materials bituminosos, materials 
de construcció de vidre i paper reciclats, taulers 
i altres productes de fusta, maquinària de 
construcció, dipòsits d’aigua freda i calenta, 
làmpades, sistemes fotovoltaics, etc.

• Cigne Nòrdic per a revestiments, productes de 
fusta, pintures i vernissos

• FSC/PEFC, que garanteix que el material prové 
de boscos o plantacions gestionades de forma 
sostenible

• Valorar la maquinària a utilitzar en obra, prioritzant 
maquinària elèctrica o amb combustible alternatiu 
amb menys emissions de contaminants locals com 
partícules i NOx.

• Valorar la vida útil de la instal·lació

• L’adjudicatari haurà de reflectir en l’oferta: estudi 
de consums elèctrics de la nova instal·lació previst, 
l’estalvi energètic assolit i garantit en un determinat 
període en el contracte, i proves de rendiment/
consums assolits mitjançant mesures de consums 
certificats per un organisme competent.

•  L’empresa licitadora haurà d’elaborar una proposta 
de mesures que permetin un estalvi energètic 
superior al plantejat al plec tècnic.

• Es valorarà la instal·lació de un sistema d’anàlisis de 
consums, segons els requeriments i especificacions 
establertes. S’haurà d’incloure la integració de les 
lectures de consum a la xarxa profinet de TERSA.

Continua a la següent pàgina
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4.9 Serveis d’obres o enginyeria 
tècnica

Verificació

Sol·licitar certificacions pertinents i justificants de la 
correcta gestió dels residus.

Sol·licitar les fitxes tècniques dels productes/maquinària 
utilitzada.

Sol·licitar estudi d’impacte ambiental.

Control

La persona responsable del contracte supervisarà que 
es compleixin i s’executin les clàusules ambientals que 
estableixen els plecs.
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Requisits PPT

Nota: Els criteris indicats a continuació es poden 
incloure al PPT o com a condició especial d’execució, 
segons convingui

• Es prohibeix l’ús generalitzat de productes 
desinfectants altament agressius per al medi ambient 
(lleixiu o d’altres) en terres i tot tipus de superfícies. 
Aquest tipus de productes només es podran utilitzar 
en la neteja dels llocs i elements que suposin un risc 
de contaminació biològica.

• S’exclou l’ús de productes amb finalitat més aparent 
que de neteja real, com poden ser ambientadors o 
altres tipus de pastilles, substàncies perfumades o 
productes anàlegs. 

• Queda prohibit l’ús de productes en esprai i tot 
tipus d’envasos amb gasos propel·lents. Quan calgui, 
s’utilitzaran ampolles polvoritzadores amb sistema 
mecànic.

• Garantir la recollida selectiva dels residus derivats 
de les tasques realitzades. La recollida d’aquestes 
fraccions es poden incloure en el mateix contracte 
o disposar de sistemes de recollida específics per 
part de gestors i transportistes autoritzats. En aquest 
darrer cas, quedarien excloses del contracte de 
neteja.

• Requerir formació continua al personal per garantir 
la correcta manipulació, dosificació i ús dels 
productes i maquinària, així com els procediments de 
neteja i gestió de residus.

• Productes de neteja amb ecoetiquetes de tipus 1 
(Etiqueta Ecològica de la Unió Europea [Ecolabel], 
Àngel Blau o Cigne Nòrdic o equivalent). 

• Dosificadors: es disposarà d’equips de dosificació 
precisos dels productes per tal d’utilitzar la quantitat 
justa i necessària.

• Substitució dels productes: si s’ha d’utilitzar un 
altre producte no documentat a l’oferta, s’haurà 
de presentar tota la documentació per a la seva 
acceptació prèvia. 

Contractació
pública

Compra
menor

4.10 Serveis de neteja, control de 
plagues i adquisició de productes 
de neteja

Aplica No aplica

Continua a la següent pàgina
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• Informes: l’empresa presentarà informes periòdics 
(a definir) que recullin: el balanç de productes i 
quantitats utilitzades de cadascun, amb l’objectiu 
de monitoritzar el consum i anar reduint el seu 
ús, mantenint els estàndards de neteja establerts; 
la quantitat de residus retirats per fracció i el 
desenvolupament del pla de formació.

• Valorar el subministrament de bosses de diferents 
colors per a cada fracció de residus (blau per al 
paper i cartró, groc per a plàstics i metalls, negre per 
a la resta), així com bosses compostables per a la 
fracció orgànica.

4.10 Serveis de neteja, control de 
plagues i adquisició de productes 
de neteja

Memòria justificativa. Condició especial d’execució: 

Veure requisits PPT

Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació:

• Valorar la utilització de productes amb envasos de 
gran capacitat i/o envasos reutilitzables.

• Es pot sol·licitar a l’empresa el desenvolupament 
de tasques de comunicació i sensibilització de les 
persones usuàries de l’activitat. L’objectiu és informar 
i fomentar bones pràctiques.

• Si per a l’execució del contracte és necessària la 
utilització de maquinària específica, es pot requerir 
que aquesta sigui de caràcter elèctric o amb 
combustible alternatiu menys contaminant.

Continua a la següent pàgina
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Verificació

Sol·licitar fitxes tècniques i de seguretat dels productes 
oferts.

Sol·licitar pla de formació.

Sol·licitar relació de la maquinària adscrita en el servei 
(característiques tècniques).

Sol·licitar les certificacions ambientals corresponents. 

Control

La persona responsable del contracte farà un control 
mensual d’entrega de la informació sol·licitada en 
el contracte (l’informe presentat per l’empresa 
adjudicatària relatiu a les dades ambientals serà 
entregat de forma mensual al departament de Gestió 
Ambiental i Qualitat) i supervisarà que es compleixin i 
s’executin les clàusules ambientals que estableixen els 
plecs.

4.10 Serveis de neteja, control de 
plagues i adquisició de productes 
de neteja
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Contractació
pública

Compra
menor

Aplica No aplica

4.11 Serveis de jardineria i 
manteniment de zones verdes

Requisits PPT :

Nota: Els criteris indicats a continuació es poden 
incloure al PPT o com a condició especial d’execució, 
segons convingui

• Productes amb ecoetiquetes oficials (Etiqueta 
Ecològica de la Unió Europea [Ecolabel], Àngel Blau, 
Ecoetiqueta austríaca o Cigne Nòrdic o equivalent). 

• Si es vol habilitar una nova zona verda, el primer 
pas és integrar criteris ambientals en el seu disseny 
per reduir els impactes durant el seu manteniment: 
dissenyar l’espai segons el seu ús o remodelar-lo, 
ús d’espècies autòctones, col·locar les espècies 
segons les seves necessitats hídriques i alternar-les 
amb espècies complementàries per lluitar contra les 
plagues, limitar l’ús de flor de temporada.

• Reduir al màxim les necessitats de reg i adaptar-
nos al cicle natural de la pluja; presentar un pla de 
reg que permeti avaluar necessitats; utilitzar altres 
fonts d’aigua no potable i instal·lar sistemes de reg 
eficients.

• Correcta gestió dels residus generats en els 
manteniments. L’empresa de manteniment entregarà 
de forma periòdica (a definir) els certificats de la 
correcta gestió de residus (indicant quantitats, 
gestors i tractament realitzat).

• Informes: l’empresa presentarà informes periòdics 
(a definir) que recullin: el balanç de productes i 
quantitats utilitzades de cadascun, amb l’objectiu 
de monitoritzar el consum i anar reduint el seu ús, 
mantenint els estàndards establerts; la quantitat de 
residus retirats per fracció i el desenvolupament del 
pla de formació.

• Les plantes se subministraran obligatòriament en 
caixes/embalatge de transport reutilitzables que es 
retornaran al viver per a la seva reutilització; o seran 
100% compostables i biodegradables. En el primer 
cas, en l’oferta s’haurà de descriure el procediment 
establert per al retorn de les caixes/embalatge, 
juntament amb còpia de l’acord signat amb el viver 
sobre aquest tema (excepte si la licitadora és també 
el viver).

Continua a la següent pàgina
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4.11 Serveis de jardineria i 
manteniment de zones verdes

Memòria justificativa. Condició especial d’execució:

Veure requisits PPT

Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació:

• Valorar propostes de compostatge per als residus 
orgànics generats en el servei. 

• Formació en pràctiques de jardineria ambientalment 
sostenibles relacionades amb el servei.

• Difusió i sensibilització a les persones i col·lectius 
usuaris de l’espai.

• Presentar un “Pla integral de control de plagues” 
detallant el tractament que es donarà a cada 
problemàtica (preventiu, mecànic, tèrmic, biològic) i 
els productes que s’utilitzaran en cada cas particular, 
i que sempre hauran de ser específics. Es valorarà 
la qualitat del “Pla integral de control de plagues” 
proposat.

• Valorar l’ús de transport elèctric o amb combustible 
alternatiu menys contaminant

• Valorar que la maquinària posada a disposició del 
servei sigui elèctrica.

Verificació

Sol·licitar fitxes tècniques i de seguretat dels productes 
oferts.

Sol·licitar les certificacions ambientals corresponents.

Sol·licitar relació de la maquinària adscrita en el servei 
(característiques tècniques).

Sol·licitar el Pla de control de plagues 

Sol·licitar els certificats de formació 

Control

La persona responsable del contracte sol·licitarà 
certificats periòdics (a definir) de gestió de residus. 
Aquests certificats seran entregats al departament de 
Gestió Ambiental i Qualitat per a la seva verificació 
i arxivament. La persona responsable del contracte 
supervisarà que es compleixin i s’executin les clàusules 
ambientals que estableixen els plecs.



42 Guia de compra i contractació. Grup Tersa    

Contractació
pública

Compra
menor

Aplica No aplica

4.12 Serveis amb ús de vehicles/
transport.

Requisits PPT:

• L’empresa adjudicatària farà el càlcul de les 
emissions associades al transport utilitzant sempre 
la darrera versió publicada de la Calculadora de 
l’OCCC. El càlcul es presentarà desglossat informant 
de la tipologia de vehicle, consum mitjà, tipologia de 
combustible, distància recorreguda i etiquetes DGT.

• Disseny de rutes òptimes de recollida i transport 
de residus segons la informació transmesa des de 
l’empresa. Es demanarà el càlcul teòric d’emissions 
derivades del disseny proposat (tenint en compte la 
freqüència de recollides definides en el plec).

Memòria justificativa. Condició especial d’execució:

• Conducció eficient: L’òrgan de contractació inclourà 
en forma de compromís del licitador per tal que, en 
cas de ser declarat adjudicatari, es comprometi a 
facilitar un curs de conducció eficient al personal en 
els 3 mesos posteriors a l’adjudicació.

• En cas de serveis amb vehicles adscrits de manera 
exclusiva, l’òrgan de contractació podrà establir una 
antiguitat màxima dels vehicles emprats per executar 
el servei.

Continua a la següent pàgina
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4.12 Serveis amb ús de vehicles/
transport.

Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació:

• Conducció eficient: L’òrgan de contractació podrà 
incorporar, com a criteri d’adjudicació valorable, 
que en la formació dels conductors de vehicles 
s’inclogui la realització de cursos de conducció 
eficient. En funció del tipus de servei, l’òrgan de 
contractació haurà de considerar la possibilitat 
d’exigir que un percentatge mínim del personal 
conductor dels vehicles hagi fet aquesta formació 
i, en cas afirmatiu, establirà aquest mínim en un 30 
%. Aquest criteri també es podrà incloure en forma 
de compromís del licitador per tal que, en cas de 
ser declarat adjudicatari, es comprometi a facilitar el 
curs de conducció eficient al personal en els 3 mesos 
posteriors a l’adjudicació.

• Emissions dels vehicles adscrits al servei: Es 
facilitaran fitxes dels vehicles adscrits al servei i es 
valorarà proporcionalment d’acord amb l’etiqueta 
ambiental de què disposin.

Nota: En cas de ser necessària la substitució d’alguns 
dels vehicles adscrits al servei, els nous hauran de 
disposar de les mateixes característiques que els oferts, 
amb la prèvia acceptació de TERSA, SEMESA o SIRESA.

Verificació

S’haurà d’indicar la tipologia de vehicles destinats 
al servei, juntament amb els números de matrícula i 
documentació corresponent.

Control

La persona responsable del contracte comunicarà al 
departament de Prevenció les matrícules informades 
per part de l’adjudicatari, per tal que aquestes es donin 
d’alta a l’e-gestiona i així garantir el compliment dels 
criteris ambientals.
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Contractació
pública

Compra
menor

Aplica No aplica

Memòria justificativa. Condicions especials d’execució: 

Obert a nous requeriments que es puguin donar per 
part dels tècnics responsables.

Requisits PPT:

L’adjudicatari, com a requeriment mínim, haurà 
d’aprofitar i valoritzar almenys un xx% del rebuig 
gestionat. L’oferta haurà de contenir una descripció 
detallada del tractament ofert que s’aplicarà al 
residu, i es farà una explicació específica del tipus de 
valorització (codi R, segons legislació aplicable).

Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació: 

Es preveu valorar la gestió final dels residus generats, 
prevalent l’aprofitament del material. Únicament 
s’acceptaran aquelles ofertes que s’acompanyin de 
l’oportuna memòria justificativa, en cas contrari, se’ls 
donarà una puntuació de 0 punts.

Verificació

L’adjudicatari haurà de presentar conjuntament amb 
l’oferta un document signat (memòria d’aprofitament 
del residu), on s’indiqui el codi de gestor i la valorització 
o tractament previstos. Haurà de quedar especificat de 
manera clara el percentatge de valorització que es farà 
sobre el rebuig gestionat.

Sol·licitar periòdicament (a definir) el certificat de la 
gestió del residu on s’especifica el % valoritzat.

Control

La persona responsable del contracte haurà de sol·licitar 
i verificar de forma periòdica (a definir) que el % de 
valorització indicat per l’adjudicatari es compleix.

4.13 Serveis de gestió de residus
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Contractació
pública

Compra
menor

Aplica No aplica

4.14 Serveis de comunicació i 
organització d’esdeveniments

Requisits PPT/compra menor:

• Fomentar l’estalvi de recursos materials, bé 
mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la 
comunicació o bé ajustant la producció de recursos 
materials a les necessitats definides prèviament. 

• Adquisició de productes i articles: incloure criteris 
ambientals i socials per a la seva elecció (material 
reciclat, biodegradable, fusta procedent de boscos 
sostenibles, etc.). 

• Es prioritzarà l’intercanvi d’informació en format 
digital. Per a materials que hagin de ser impresos, 
s’adoptaran criteris amb la selecció del paper, 
disseny final i impremta (veure fitxa d’adquisició de 
material d’oficina i paper).

Memòria justificativa. Condició especial d’execució:

Obert a nous requeriments que es puguin donar per 
part dels tècnics responsables.

Memòria justificativa. Criteris d’adjudicació:

Els criteris indicats anteriorment es podrien utilitzar 
així mateix com a criteri d’adjudicació, a valorar per la 
persona responsable.

• Càtering: valorar si l’empresa compra i utilitza 
productes ecològics, de temporada, frescos i de 
proximitat en els menús i pauses-cafè. Incorporar 
productes de comerç just.

• Comunicar als participants dels resultats derivats 
de les millores ambientals aplicades en el disseny i 
realització de l’esdeveniment.

• Valorar la tramitació per realitzar la compensació 
d’emissions derivades de l’esdeveniment a través 
del Programa d’acords voluntari de la Generalitat 
de Catalunya de compensació d’emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle.

Continua a la següent pàgina
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4.14 Serveis de comunicació i 
organització d’esdeveniments

Verificació

Sol·licitar la documentació acreditativa del requeriment 

Sol·licitar el pla de mesures ambientals

Sol·licitar especificacions tècniques del material previst 
a utilitzar durant l’esdeveniment

Sol·licitar certificats ecològics i/o de comerç just dels 
productes adquirits

Control

La persona responsable del contracte supervisarà que 
es compleixin i s’executin les clàusules ambientals que 
estableixen els plecs. 

Sol·licitar evidència dels crèdits generats arran de la 
compensació de les emissions.
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Per a major informació en l'aplicació de 
criteris de sostenibilitat, consultar les 
instruccions tècniques de l’Ajuntament 
de Barcelona: 

https://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/
instruccions-de-contractacio_87901

https://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-contractacio_87901
https://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-contractacio_87901
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