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Per tal d'avançar en les propostes exposades en el document "Manual per l'adquisició de
productes i serveis ambientalment correctes a la UdG" (Pla d'Ambientalització, juliol de
2001), l'Oficina Verda presenta un seguit de consideracions ambientals per al concurs
d'adjudicació del servei de fotocòpies i reprografia. Amb aquestes es pretén aconseguir
els següents objectius:
• Complir requeriments legals en matèria ambiental (comunitaris, estatals,
autonòmics i locals)
• Recolzar accions existents encaminades a la millora ambiental de les
activitats quotidianes a la UdG
• Oferir un model de gestió sostenible en tots els serveis de la UdG
• Fomentar el mercat de productes i l'oferta de serveis respectuosos amb el
medi i la salut
CRITERIS DE VALORACIÓ
En la valoració de les ofertes es consideraran especialment els mèrits següents:
•
•

•

Que l'empresa estigui en disposició dels certificats ambientals tipus EMAS, ISO
14001........................................................................................................fins a 2 punts
Que les empreses proveïdores del material utilitzat directament en el servei
estiguin en disposició dels certificats ambientals tipus EMAS, ISO14001…… fins a 1
punt
Que s'utilitzin tóners procedents del reciclatge ……..…………….fins a 1 punt

ANNEX
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONCURS
A continuació s'enumeren un seguit de consideracions que hauran de complir
obligatòriament totes aquelles empreses que vulguin optar a la concessió del serveis de
fotocòpies i reprografia a la UdG
Sobre les màquines:
•

Impressores

-

Amb disposició d'ecoetiqueta
Amb opció d’impressió a dues cares
Adaptades a l’ús de consumibles reciclats (paper i tóner)
Amb nivells baixos d’emissió d’ozó, estiré pols i soroll1

•

Fotocopiadores -

Amb opció d’impressió a dues cares
Adaptades a l’ús de consumibles reciclats (paper i tóner)
Amb nivells baixos d’emissió d’ozó, estiré pols i soroll2

1

Segons l'ecoetiqueta de l'Àngel Blau els valors màxims establerts són: ozó 0,02 mg/m3, estiré
0,07 mg/m3 i pols 0,15 mg/m3
2
Segons l'ecoetiqueta de l'Àngel Blau els valors màxims establerts són: ozó 0,02 mg/m3, estiré
0,07 mg/m3 i pols 0,15 mg/m3

Sobre els materials
Paper

-

Amb disposició d'ecoetiqueta

Sobre la gestió dels residus
Paper i cartró

-

Tóners i
cartutxos

-

El paper brut per una sola cara es situarà en les torres de paper per
reutilitzar proporcionades per l'OV
El cartró es plegarà i es dipositarà en els contenidors generals de
reciclatge situats a l'exterior de l'edifici o allà on disposi la UdG
El paper per llençar s'emmagatzemarà en contenidors propis interns
lliures de clips, grapes, espirals, etc., i es dipositaran en les
contenidors generals de reciclatge situats a l'exterior de l'edifici o allà
on disposi la UdG.

Els residus de tóners i cartutxos de tinta de les impressores i
fotocopiadores es situaran en un contenidor específic i seran retirats
per al seu reciclatge, per empreses autoritzades.

Sobre l'ús:
• Per defecte les impressions i les fotocòpies es faran en paper amb ecoetiqueta i a
doble cara, tret que l'usuari/ària justifiqui la necessitat d'impressió a una sola cara.
• Es valorarà positivament l'ús de tóners procedents del reciclatge i que ofereixin les
mateixes prestacions que els no reciclats
• L'empresa internalitzarà els costos derivats de la gestió dels residus

