
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN EL SUBMINISTRAMENT I 

DISTRIBUCIÓ DE 14.000 CARPETES DELS ESTUDIANTS: 

CONSIDERACIONS AMBIENTALS 

 

IMPORTANT - SOBRE LES TINTES: Caldrà utilitzar tintes ecològiques amb base 

aquosa i que hauran de complir les següents característiques: 

- No contenen metalls pesants 

- No donen emissions de components orgànics volàtils 

- No inflamables 

- Resistents al calor 

- Tenen excel·lent adhesió a la superfície d'impressió  

- No desprèn olors un cop imprès 

 

 

IMPORTANT - SOBRE EL CARTRÓ 

 

- Utilitzar cartró 100% reciclat,  fabricat amb fibres procedents de paper postconsum 

(a partir de paper usat) o, com a darrera opció, de fibres procedents de preconsum 

(restes de retalls d'impremtes que no ha estat utilitzat).  

- En cap cas es blanquejarà amb clor o amb agents blanquejants òptics, per tant el 

producte estarà dins la classificació TFC (totalment lliure de clor). 

- Es valorarà positivament l'existència de certificacions ambientals de l'empresa 

(EMAS, ISO 14001), i l'existència d'etiquetes ecològiques del producte reconegudes 

oficialment com a eina objectiva per unificar criteris per a la classificació de productes 

de la indústria paperera en funció del seu impacte ambiental. A continuació es 

presenten algunes etiquetes dels productes de paper i cartró, n'hi ha moltes més: 

 

-Etiqueta Ecológica Europea  

-Marca Aenor Medio Ambiente  

-Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental  

-Ecoetiqueta IPE  

-Ángel Azul  

-The Austrian Eco Label 

-NF-Environment 

-Nordic Ecolabelling- Cigne Blanc  

 

ecoloeuropea.htm
aenor.htm
distgarantiaca.htm
ecoetiquetaipe.htm
angelazul.htm
austrianecolabel.htm
nfenvironment.htm
nordiclabel.htm


VALORACIÓ 

 

Millora en relació amb la sostenibilitat dels materials....................... fins a 30 punts 

Els punts que cada licitador obtindrà per aquest criteri seran d’acord amb els 

subcriteris següents: 

— Sobre el cartró............................. fins a 12 punts 

— Sobre les tintes............................. fins a 12 punts 

— Sobre l’embalatge........................... fins a 6 punts 

  

Sobre el cartró (valoració 12 punts) 

- Cartró 100% reciclat,  fabricat amb fibres procedents de paper postconsum 

(a partir de paper usat) amb ecoetiqueta:   12 punts 

- Cartró 100% reciclat postconsum amb <25% de fibres procedents de 

preconsum (restes de retalls d’impremtes que no ha estat utilitzat) amb 

ecoetiqueta:   6 punts 

- Cartró amb fibres verges amb certificació FSC o PEFC:   3 punts 

  

Sobre les tintes: (valoració 12 punts) 

1. Amb ecoetiqueta: 12 punts 

2. Amb olis vegetals: 6 punts 

  

Sobre l’embalatge: (valoració 6 punts) 

1. Amb capses de cartró reciclat 100% postconsum:   6 punts 

2. Amb capses de cartró reciclat 100% postconsum amb <50% de fibres 

procedents de preconsum (restes de retalls d'impremtes que no han estat 

utilitzats):  3 punts 

3. Altres opcions:  1’5 punt 

 


