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Presentació

El Departament de Cooperació Local i Interior, mitjançant la publicació d’aquesta Guia per incor-
porar criteris ambientals a la contractació pública, continua dotant les administracions locals de
recursos teòrics i pràctics per a una gestió pública al més eficient possible.

En aquest cas concret, ens referim a l’eficiència ambiental. És a dir, aquesta nova guia que aquí
presentam, i que complementa, en certa manera, l’anterior Guia de clàusules socials, publicada
dins aquesta mateixa col·lecció d’estudis de l’Observatori de Polítiques Locals, és una eina molt
útil per aconseguir que les administracions públiques de la nostra illa funcionin amb criteris de
sostenibilitat i de protecció del medi ambient. Criteris que, per esmentar-ne alguns dels seus be-
neficis, redueixen la contaminació i la producció de residus, que en milloren el tractament o que
permeten un ús més ecològic dels recursos naturals. 

Una administració responsable s’ha de situar a l’avantguarda de la protecció del medi ambient, i
ha de servir d’exemple davant la societat a la qual demana que actuï en el mateix sentit. O sigui,
que no hi ha manera més honesta i efectiva de conscienciar la població de la importància de les
bones pràctiques ambientals que aplicar-les en el dia a dia de les institucions.

D’altra banda, el marc legal possibilita i, en molts casos, obliga a introduir en la contractació pública
consideracions de tipus ambiental. En aquestes pàgines s’exposa, de forma sintètica i senzilla, els
criteris que es poden incloure en els procediments de compra pública i quina metodologia s’ha
d’emprar per fer-ho. Es fa referència, específicament, als contractes efectuats per procediment
obert, ja que aquest és el procediment més complex de compra, però també s’ha de tenir en
compte que en aquells contractes en els quals no cal elaborar i aprovar plecs de clàusules admi-
nistratives, s’hi poden incloure igualment aquests criteris ambientals, en els documents contractuals
i de preparació del contracte.

És el nostre desig que el contingut d’aquesta guia sigui útil i profitós, i que serveixi per potenciar
una compra pública responsable i sostenible en el nostre territori.

Miquel Rosselló

Conseller de Cooperació Local i Interior
Consell de Mallorca
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«El Consell de Mallorca, conscient de l’impacte que poden tenir sobre el medi ambient
les activitats i els serveis que presta, declara el seu compromís amb una política 

sostenible i responsable amb la conservació i la protecció del medi ambient a les seves
instal·lacions, i adopta un decàleg de compromís ambiental, que es concreta en una

sèrie de punts:»

Punt 1. Promoure la responsabilitat individual i col·lectiva del personal del Consell de Mallorca vers una
política sostenible que ajudi a reduir l’impacte de la nostra institució en el canvi climàtic, a més
de promoure la protecció i la conservació del medi ambient, i posar a l’abast la formació neces-
sària perquè es puguin dur a terme les seves activitats, actuals i futures, d’una forma coherent
amb la conservació del planeta.

Punt 2. Garantir que les activitats que es a terme al Consell de Mallorca són respectuoses amb el medi
ambient i minimitzar-ne els efectes que el pertorben, amb la integració de la política i la gestió
ambiental en cadascun dels àmbits del Consell de Mallorca, de manera que el funcionament del
Consell de Mallorca pugui ser model de gestió i de pràctica ambientalment correcta .

Punt 3. Proporcionar unes condicions de treball segures i saludables per a totes les persones usuàries
dels edificis del Consell de Mallorca. 

Punt 4. Minimitzar i optimitzar el consum d’energia i substituir, sempre que sigui possible, l’energia fòssil
per la renovable. Així mateix, reduir la contribució del Consell de Mallorca en els problemes am-
bientals globals, com els derivats de les emissions de CO2 i d’altres gasos responsables de l’efecte
hivernacle i del forat de la capa d’ozó.

Punt 5. Promoure la reducció del consum de recursos mitjançant una política seriosa d’estalvi, i afavorir
l’ús de material reutilitzable, ecològic i reciclat, i també l’etiquetatge amb el segell de comerç
just i solidari.

Continua
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Des de fa temps la Unió Europea impulsa entre
els països membres la contractació pública sos-
tenible. En nombroses publicacions i declara-
cions afirma que els països de la Unió Europea
(UE) han de donar suport al desenvolupament
de la responsabilitat social corporativa aplicant
clàusules socials i ambientals en els contractes
de compra pública.

Diverses investigacions posen de manifest que
els beneficis ambientals derivats de la compra
d’ordinadors, electricitat, autobusos, edificis i
productes de neteja respectuosos amb el medi
ambient poden contribuir d’una manera con-
siderable, per exemple, a reduir les emissions
de gasos que provoquen l’efecte hivernacle.

A Espanya, el Consell de Ministres adoptà, el
gener de 2008, l’acord pel qual s’aprovà el Pla
de Contractació Pública Verda de l’Administra-
ció general de l’Estat, els seus organismes pú-
blics i les entitats gestores de la seguretat
social.

Són moltes les administracions públiques arreu
del món que aposten per la contractació pú-
blica sostenible, com un element de canvi
exemplificador que facilita l’assoliment del
camí cap a un desenvolupament sostenible. En
aquest sentit, hem de destacar el compro-
mís ambiental del Consell Insular de Ma-
llorca d’abril de 2009:
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El Consell Insular de Mallorca manté un com-
promís ferm en la incorporació de criteris am-
bientals en els contractes de les administracions
públiques, com a iniciativa que forma part
del programa de sostenibilitat del Consell
Insular de Mallorca, inscrit dins el pla de
modernització de la institució. En aquest

sentit, vol fer extensible el seu compromís a
la resta d’administracions públiques de Ma-
llorca i facilitar el seu camí cap a una com-
pra pública responsable. Aquest document

representa la materialització d’aquest compro-

mís.
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Punt 6. Reduir el consum d’aigua, amb l’adopció d’una política d’estalvi i de reutilització a les instal·la-
cions.

Punt 7. Evitar l’ús innecessari de productes químics i radioactius, limitar-ne l’aplicació als nivells impres-
cindibles i prendre totes les mesures necessàries perquè el fet d’usar-ne no suposi un risc per a
la salut pública i dels ecosistemes.

Punt 8. Dur a terme una gestió eficient dels residus, de manera que se’n generi el volum mínim i que
s’eliminin de forma segura i adequada. 

Punt 9. Conscienciar el personal del Consell de Mallorca perquè actuï d’acord amb els riscs inherents a
l’activitat que desenvolupa.

Punt 10. Incorporar, de la manera més eficient possible, els principis d’aquest decàleg de compromís am-
biental en les tasques que el Consell de Mallorca fa amb empreses subministradores i contrac-
tades.

El Tractat de la Unió Europea ja establia que la
protecció del medi ambient havia d’integrar-se
en la definició i a l’hora de dur a terme les po-
lítiques i les accions de la comunitat a la qual
es referia l’article 3 del Tractat en particular, per
fomentar un desenvolupament sostenible. No
obstant això, no definia com s’havia d’aplicar
aquest desenvolupament a la contractació pú-
blica. 

L’any 2001 la Comissió Europea va adoptar la
comunicació interpretativa de la Comissió sobre
la legislació comunitària de contractes públics i
les possibilitats d’integrar els aspectes mediam-
bientals en la contractació pública (COM (2001)
274 final). Aquesta comunicació pretenia estu-
diar i exposar les possibilitats que oferia la legis-
lació comunitària vigent en aquell moment per
integrar els aspectes ambientals en la contrac-
tació pública. No obstant això, eren conscients
que per introduir possibilitats noves que supe-
rassin les que oferia el marc jurídic del moment
calia la intervenció del legislador comunitari.
Aquesta intervenció va arribar amb l’aprovació
de les noves directives sobre contractació pú-
blica (directives 2004/17/CE i 2004/18/CE).

La Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu
i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre co-
ordinació dels procediments d’adjudicació dels
contractes públics d’obres, de subministrament
i de serveis (DOUE núm. 134, de 30 d’abril de
2004), va clarificar de quina manera podien
contribuir els poders adjudicadors per protegir
el medi ambient i per fomentar el desenvolu-
pament sostenible, al mateix temps que garan-
tir que els poders adjudicadors poguessin
obtenir la millor relació qualitat/preu per als
seus contractes.

Aquesta Directiva europea es transposà al nos-
tre ordenament jurídic amb la Llei 30/2007, de

30 d’octubre, de contractes del sector pú-
blic (BOE número 261, de 31 d’octubre de
2007), que derogà gran part de la normativa
vigent en la matèria fins al moment, i establí
un nou marc jurídic. Aquesta normativa ha in-
corporat novetats relatives a la previsió de
mecanismes que permeten introduir en la
contractació pública consideracions de
tipus ambiental, sempre tenint en compte els
principis bàsics següents:

•  concurrència

•  transparència

•  lliure prestació de serveis i circulació de béns

•  igualtat 

•  no-discriminació

A pesar de la legislació bàsica de l’Estat, també
hi trobam diverses normatives sectorials que
incorporen en el seu articulat preceptes
que permeten, fins i tot obliguen en certa
manera, incorporar criteris ambientals en
els processos de contractació pública. Al-
guns exemples d’aquests preceptes són:

•  «En la contractació pública s’ha de fomen-
tar la menor generació de residus de cons-
trucció i demolició, així com la utilització en
les unitats d’obra d’àrids i d’altres productes
procedents de la valorització de residus.»

    (Disposició addicional segona del Reial de-
cret 105/2008, pel qual es regula  la produc-
ció i la gestió dels residus de construcció i
de demolició)

•  «Les administracions públiques i altres enti-
tats subjectes a la legislació sobre contrac-
tació pública han de promoure, en l’àmbit
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Aquest document vol exposar de manera sin-
tètica i senzilla els criteris ambientals que es
poden incloure en els procediments de compra
pública i quina metodologia s’ha d’emprar per
fer-ho d’una manera òptima, vol establir les
pautes que han de seguir les administra-
cions públiques de Mallorca en tots els seus
departaments i serveis per minimitzar-ne
l’impacte envers la societat derivat de la
utilització dels béns i dels serveis, així com
comunicar els procediments i els requisits
aplicables als proveïdors i contractistes.

En aquest sentit, es pretén aplicar criteris de
sostenibilitat i de protecció ambientals per:

•   Prevenir la contaminació, aplicant les mi-
llors tècniques disponibles (MTD).

•   Prevenir la producció de residus o, si no
és possible, gestionar-los mitjançant proce-

diments de valorització (preferentment reci-
clats o reutilitzats); o, si no és factible aplicar
aquests procediments per raons tècniques
o econòmiques, eliminar els residus de ma-
nera que se n’eviti o se’n redueixi al màxim
la repercussió en el medi ambient.

•   Utilitzar de manera eficient l’energia,
l’aigua, les matèries primeres i altres re-
cursos.

•   Adoptar les mesures necessàries per pre-
venir els accidents greus i limitar-ne les
conseqüències sobre la salut de les perso-
nes i sobre el medi ambient.

•   Establir les mesures necessàries per evi-
tar qualsevol risc de contaminació quan
cessi l’explotació de l’activitat, i perquè el
lloc on se situï quedi en un estat satisfactori.

Objectius
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de les seves competències, l’aplicació  de
mesures de prevenció i de reducció de la
contaminació atmosfèrica, d’acord amb la
normativa vigent sobre contractes del sector
públic.»

    (Article 23 de la Llei 34/2007, de qualitat de
l’aire i de protecció de l’atmosfera)

•   «En els plecs de prescripcions tècniques dels
contractes de les administracions públiques
de la Comunitat Autònoma de les Illes Ba-
lears relatius a obres, transport, recollida de
residus o serveis públics en general, s’han
d’especificar els límits d’emissió aplicables a
la maquinària.»

    (Article 36 de la Llei 1/2007, contra la con-
taminació acústica de les Illes Balears)

•   «En el marc de la contractació pública, les
administracions públiques han de promoure
la prevenció de pneumàtics fora d’ús, im-
pulsar el recautxutatge de pneumàtics dels
vehicles de titularitat pública, quan això
sigui tècnicament possible. Així mateix han
de promoure la utilització de materials reci-

clats de pneumàtics fora d’ús i la de produc-
tes fabricats amb materials reciclats proce-
dents d’aquests residus, sempre que
compleixin les especificacions tècniques re-
querides.»

    (Disposició addicional segona del Reial de-
cret 1619/2005, sobre la gestió de pneumà-
tics fora d’ús)

•   «Les administracions públiques han de pro-
moure l’ús de maquinària, equips i pavi-
ments de baixa emissió acústica, especial-
ment quan es contracten les obres i els sub-
ministraments.»

    (Disposició addicional novena de la Llei
37/2003, de renou)

•   «Les administracions públiques han de pro-
moure l’ús de materials reutilitzables, reci-
clables i valoritzables, així com de productes
fabricats amb material  reciclat que complei-
xen les especificacions tècniques requerides,
en el marc de la contractació pública d’o-
bres i de subministraments.»

    (Article 26.2 de la Llei 10/1998, de residus)
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Aquest document pretén ser una guia per
aplicar els criteris ambientals amb efectivi-
tat a totes les compres que faci qualsevol
departament i/o servei de les administra-
cions públiques de Mallorca i a tots els seus
contractes, en el marc de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic
(BOE número 261, de 31 d’octubre de 2007) i
en les seves modificacions posteriors (LCSP en
endavant).

En aquest sentit, es pot aplicar als diferents tipus
de contractes públics previstos a la LCSP:

Contractes d’obres

D’acord amb l’article 6 de la LCSP, són con-

tractes d’obres els que tenen per objecte fer

una obra o executar algun dels treballs de

construcció o d’enginyeria civil destinat a com-

plir per si mateix una funció econòmica o tèc-

nica, que tengui per objecte un bé immoble.

A més d’aquestes prestacions, el contracte pot

comprendre, si escau, la redacció del projecte

corresponent. 

Àmbit d’aplicació

• Obres

• Manteniment i serveis de carreteres

• Manteniment integral d’edificis

Contractes de subministrament

D’acord amb l’article 9 de la LCSP, són contrac-
tes de subministrament els que tenen per ob-

jecte l’adquisició, l’arrendament financer o l’a-
rrendament, amb o sense opció de compra, de
productes o béns mobles.

• Compra de paper

• Compra de material d’oficina

• Adquisició d’equipament informàtic, d’oficina i de reprografia

• Adquisició de mobiliari

• Cessió de màquines expenedores

• Compra de vehicles

• Adquisició de fusta

• Subministrament de productes alimentaris i de servei d’àpats institucional

• Compra de productes químics o de neteja



Definició de l’objecte del contracte

D’acord amb els articles 26 i 74 de la LCSP, els
contractes del sector públic han d’incloure un
objecte del contracte definit i determinat.
A més a més, l’article 25 de la LCSP habilita
que es pugui incloure qualsevol pacte, clàusula
i condició als contractes del sector públic, sem-
pre que no sigui contrari a l’interès públic, a
l’ordenament jurídic i als principis de bona ad-
ministració.

D’aquesta manera, es poden incloure com a
objecte del contracte els criteris ambientals
que s’estimin oportuns, sempre que siguin
determinats i que no siguin contraris a l’in-

terès públic, a l’ordenament jurídic i als
principis de bona administració. En aquest
sentit, l’objecte del contracte ha de fer referèn-
cia directa al comportament ambiental que es
demanda als candidats.

Per incorporar criteris ambientals de valo-
ració de les propostes és imprescindible
que l’objecte i el títol del contracte facin
referència expressa a les característiques
ambientals que en caracteritzen el contin-
gut i la naturalesa. Així, per a cada tipologia
de contracte s’ha d’indicar l’objecte de con-
tracte més idoni per incloure criteris ambientals
en la seva contractació. Per exemple:
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Contractes de serveis

D’acord amb l’article 10 de la LCSP, són con-
tractes de serveis els que tenen per objecte fer

prestacions consistents en el desenvolupa-
ment d’una activitat o dirigides a obtenir un
resultat distint d’una obra o d’un subministra-
ment.
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D’acord amb la LCSP, l’adjudicació de contrac-
tes de les administracions públiques es pot fer
a través de diversos procediments de compra
(contractes menors, procediments negociats,
etc.). En aquest document únicament es tracta
d’analitzar com incloure criteris ambientals en
el contractes efectuats per procediment obert,
ja que aquest procediment és el més complex
de tots els procediments de compra i els criteris
ambientals que s’hi poden incloure poden ser
els mateixos que per als altres procediments.

No obstant això, en aquells contractes que no
cal elaborar i aprovar plecs de clàusules admi-
nistratives, es poden incloure els criteris esta-
blerts en aquest document en els documents
contractuals i de preparació del contracte.

Els àmbits dels contractes públics on es
poden integrar clàusules ambientals i que
s’especifiquen en aquest document per a cada
tipologia de contracte són els següents:

Àmbits d’ incorporació de criteris ambi entals
en els contractes públics 

• Neteja d’edificis

• Publicacions i materials promocionals

• Manteniment dels jardins

• Consultoria i assistència tècnica

• Definició de l’objecte del contracte

• Determinació de les especificacions tècniques del contracte

• Determinació dels criteris de solvència dels candidats

• Determinació dels criteris de valoració per adjudicar el contracte

• Imposició de condicions d’execució del contracte

• Admissibilitat de variants o millores



A aquest efecte, es pot incorporar la proposta
de redacció següent, seguida del criteri am-

biental que s’estimi oportú, en funció de la ti-
pologia de contracte que es tracti:
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ments de valorització (preferentment reci-
clats o reutilitzats) o, si no és factible aplicar
aquests procediments per raons tècniques
o econòmiques, eliminar els residus de ma-
nera que se n’eviti o se’n redueixi al màxim
la repercussió en el medi ambient.

•   Utilitzar amb eficiència l’energia, l’ai-
gua, les matèries primeres i altres recur-
sos.

•   Adoptar les mesures necessàries per pre-
venir els accidents greus i limitar-ne les
conseqüències sobre la salut de les perso-
nes i sobre el medi ambient.

•   Establir les mesures necessàries per evi-
tar qualsevol risc de contaminació quan
cessi l’explotació de la instal·lació i perquè
el lloc on se situï quedi en un estat satis-
factori.

D’acord amb el punt 6 de l’article 101 de la
LCSP, quan es determinen característiques am-
bientals als contractes, s’han de poder utilitzar
prescripcions detallades o parts d’aquestes (tal
com es defineixen en les etiquetes ecològiques
europees, nacionals o plurinacionals, o en qual-
sevol altra etiqueta ecològica), sempre que si-
guin apropiades per definir les característiques
dels subministraments o de les prestacions que
siguin objecte del contracte; les exigències
s’han de basar en informació científica; en el
procediment per adoptar-les hi han d’haver
pogut participar totes les parts concernides
(com ara organismes governamentals, consu-
midors, fabricadors, distribuïdors i organitza-
cions mediambientals); i ha de ser accessible a
totes les parts interessades. Així, no es pot de-
manar que els productes o els serveis ad-
quirits estiguin certificats amb qualque

tipus d’ecoetiqueta; únicament es poden
especificar les característiques tècniques
principals que s’han tingut en compte per
concedir-la, sempre que aquestes caracte-
rístiques estiguin relacionades amb l’ob-
jecte del contracte. El compliment d’aquestes
característiques es pot acreditar amb la posses-
sió de l’ecoetiqueta o de qualsevol altra ma-
nera que en provi el compliment.

A aquest efecte, i independentment de l’ob-
jecte del contracte i d’altres especificacions tèc-
niques concretes, per a cada tipologia de
contracte s’indica en l’Annex 2. Especifica-
cions tècniques dels contractes, de manera
no excloent ni exhaustiva, les especificacions
tècniques més idònies per incloure criteris
ambientals en la contractació.

En tot cas, l’òrgan promotor ha de determinar
les especificacions tècniques més idònies
per a la licitació, ha d’adaptar-les a les ca-
racterístiques concretes de cada tipus de
contracte i ha d’especificar-les expressa-
ment en el Plec de prescripcions tècniques
mitjançant una clàusula d’especificacions
tècniques ambientals.

Determinació dels criteris de solvèn-
cia dels candidats

D’acord amb els articles 26 i 63 de la LCSP, l’òr-
gan de contractació ha d’establir criteris tècnics
objectius que permetin que els candidats acre-
ditin la capacitat que tenen per subscriure el
contracte, és a dir, la seva solvència tècnica o
professional. Aquesta acreditació de la solvèn-
cia tècnica s’ha de justificar aportant els docu-
ments que l’òrgan de contractació determini
per a cada tipologia de contracte, d’entre els
previstos en els articles del 65 al 68 de la LCSP:
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• Disseny, construcció o rehabilitació d’edificis incorporant criteris de sostenibilitat

• Manteniment de les carreteres de Mallorca, d’acord amb els criteris sostenibles

• Manteniment de l’edifici..., d’acord amb els criteris sostenibles

• Compra de paper amb contingut de fibres reciclades per a copiadores, impressores, equips de fax de
paper no tèrmic i escriptura manual

• Compra de material fungible amb criteris de sostenibilitat

• Ordinadors eficients energèticament, alt grau de reciclabilitat i poca presència de substàncies perilloses

• Mobiliari d’oficina fabricat amb fusta provinent de gestió forestal sostenible

• Cessió de màquines de begudes fredes dins vidre reutilitzable

• Compra de vehicles amb emissions baixes de CO2 i de partícules

• Adquisició de fusta provinent d’explotacions forestals legals i gestionades de forma sostenible

• Subministrament d’aliments provinents d’agricultura ecològica als serveis d’àpats

• Recollida selectiva dels residus i neteja de les dependències amb pràctiques i productes respectuosos
amb el medi ambient

• Productes de neteja respectuosos amb el medi ambient i amb la salut

• Publicacions de..., complint amb els criteris de sostenibilitat

• Manteniment dels jardins de..., d’acord amb els criteris sostenibles

• Assistència tècnica per elaborar l’estudi..., d’acord amb els criteris de sostenibilitat

Constitueix l’objecte d’aquest contracte ......... (S’han d’incloure els criteris ambientals)

Determinació de les especificacions
tècniques del contracte

La determinació de les especificacions tècni-
ques dels contractes ha de seguir les regles es-
tablertes en l’article 101 de la LCSP, i aquesta
determinació sempre ha de permetre l’accés en
condicions d’igualtat dels licitadors, sense que
s’hi puguin crear obstacles injustificats per a la
competència a l’hora d’obrir els contractes pú-
blics. En tot cas, i sempre que l’objecte del
contracte afecti o pugui afectar el medi

ambient, s’han d’aplicar criteris de sosteni-
bilitat i de protecció ambiental, d’acord
amb les definicions i els principis regulats en els
articles 3 i 4, respectivament, de la Llei
16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i de control
integrats de la contaminació:

•   Prevenir la contaminació, mitjançant l’a-
plicació de les millors tècniques disponibles.

•   Prevenir la producció de residus o, si no
és possible, gestionar mitjançant procedi-
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D’aquesta manera, aquests documents
poden acreditar la solvència tècnica o pro-
fessional dels candidats, però també el
grau d’inclusió de criteris ambientals per
executar els contractes. Per a cada cas con-
cret s’ha d’exigir com a requisit de solvència
tècnica o professional l’experiència concreta i
els coneixements tècnics, els recursos materials
i/o els mitjans humans necessaris que requereix
executar el contracte. Tan sols es poden es-

tablir aquests requisits si estan directament
vinculats a l’objecte del contracte o al seu
mode d’execució.

D’acord amb l’objecte del contracte, es poden
incloure entre els criteris de solvència tècnica o
professional, i sempre que no incorri el principi
de lliure concurrència, alguns requisits ambien-
tals. Per exemple:
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Mitjans per acreditar la solvència tècnica en els contractes d’obres:

a) Relació de les obres executades

b) Declaració dels tècnics o de les unitats tècniques per executar les obres

c) Títols acadèmics i professionals

d) Indicació de les mesures de gestió ambiental que cal aplicar per executar el contracte

e) Declaració de la mitjana de personal anual de l’empresa

f) Declaració de la maquinària, del material i de l’equip tècnic per executar el contracte

Mitjans per acreditar la solvència tècnica en els contractes de subministrament:

a) Relació dels principals subministraments efectuats

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques per executar el contracte

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per garantir la qualitat i dels mitjans
d’estudi i d’investigació de l’empresa

d) Control de la capacitat de l’empresari, efectuat per l’entitat del sector públic contractant o, en nom
seu, per un organisme oficial competent de l’Estat

e) Mostres, descripcions i fotografies dels productes que se subministren; se n’ha de poder certificar l’au-
tenticitat 

f) Certificats expedits pels instituts o pels serveis oficials encarregats del control de la qualitat

Mitjans per acreditar la solvència tècnica o professional en els contractes de serveis:

a) Relació dels principals serveis o dels treballs realitzats

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques que participen en el contracte

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per l’empresari per garantir la qua-
litat i dels mitjans d’estudi i d’investigació de l’empresa

d) Control de la capacitat tècnica de l’empresari efectuat per l’òrgan de contractació o per un organisme
oficial o homologat competent de l’Estat

e) Titulacions acadèmiques i professionals

g) Indicació de les mesures de gestió ambiental que cal aplicar per executar el contracte

h) Declaració sobre la mitjana de personal anual de l’empresa

f) Declaració sobre la maquinària, el material i l’equip tècnic per executar el contracte

g) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de subcontractar

Disposar de certificació expedida per organismes independents que acrediten que es complei-
xen determinades normes de gestió ambiental (EMAS, ISO o equivalents) i/o de respecte per al
medi ambient del producte i/o del procés de producció (certificació ecològica, etiqueta ecolò-
gica europea, estàndards Euro, FSC, PEFC, NS, AB, o equivalents)

Disposar de l’experiència prèvia concreta i dels coneixements tècnics que requereix executar
el contracte per:

• Prevenir la contaminació.

• Evitar la producció de residus i portar-ne a terme la gestió correcta.

• Utilitzar eficientment l’energia, l’aigua, les matèries primeres i altres recursos.

• Prevenir els accidents greus i limitar-ne les conseqüències sobre la salut de les persones i sobre el medi
ambient.

• Establir les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació.

(Només en el cas de contractes que requereixen coneixements tècnics especials en el camp del medi am-
bient i sense perjudici dels restants requisits de solvència tècnica que s’exigeixen en els plecs tècnics)

Disposar dels equips i dels recursos materials que requereix executar el contracte per:

• Prevenir la contaminació.

• Evitar la producció de residus i portar-ne a terme la gestió correcta.

• Utilitzar eficientment l’energia, l’aigua, les matèries primeres i altres recursos.

• Prevenir els accidents greus i limitar-ne les conseqüències sobre la salut de les persones i sobre el medi
ambient.

• Establir les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació.



Així, sempre que es contempli més d’un
únic criteri de valoració, es poden incloure
certs criteris ambientals a l’hora de valorar
les ofertes, però sempre que aquests criteris
estiguin directament vinculats a l’objecte
del contracte o al seu mode d’execució. Per
poder donar una major puntuació a aquelles
propostes que inclouen criteris de caràcter am-

biental, aquests criteris han de ser objectius,
específics i quantificables objectivament.

A aquest efecte, per a cada tipologia de con-
tracte es pot indicar un o diversos criteris de
valoració idonis per incloure criteris ambientals
en la contractació. Per exemple:
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A aquest efecte, per a cada tipologia de con-
tracte s’ha de poder incorporar la proposta de
redacció següent, seguida del criteri ambiental

que s’estimi oportú en funció de la tipologia
del contracte:

Per una altra banda, i d’acord amb l’article 70
de la LCSP, en els contractes subjectes a una
regulació harmonitzada (categories: de l’1 al
16 de l’Annex II de la LCSP), els òrgans de
contractació poden exigir presentar certi-
ficats expedits per organismes indepen-
dents que acrediten que l’empresari compleix
determinades normes de gestió ambiental
(EMAS, ISO o d’altres d’equivalents).

Determinació dels criteris de valora-
ció per adjudicar el contracte

L’article 134 de la LCSP estableix que per valorar
les proposicions s’han d’atendre els criteris di-
rectament vinculats a l’objecte del contracte.
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D’acord amb l’article 63 i els següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic (BOE número 261, de 31 d’octubre de 2007), s’ha d’exigir com a requisit de sol-
vència tècnica o professional... (s’han d’incloure els criteris ambientals)

Criteris per valorar les ofertes:

a) la qualitat

b) el preu (aquest criteri s’ha d’escollir quan només s’utilitza un criteri d’adjudicació)

c) la fórmula utilitzable per revisar les retribucions lligades a la utilització de l’obra o a la prestació del
servei

d) el termini d’execució o de lliurament de la prestació

e) el cost d’utilització

f) les característiques ambientals o les vinculades a la satisfacció d’exigències socials que responen ne-
cessitats, definides en les especificacions del contracte, pròpies de les categories de població espe-
cialment desfavorides a les quals pertanyen els usuaris o els beneficiaris de les prestacions que s’han
de contractar

g) la rendibilitat

h) el valor tècnic

i) les característiques estètiques o funcionals

j) la disponibilitat i el cost dels recanvis

k) el manteniment

l) l’assistència tècnica

m) el servei postvenda

n) altres criteris semblants

Quan es tracta d’obres sotmeses a avaluació d’impacte ambiental, s’ha de valorar que les ofer-
tes presentades incloguin aspectes que incrementin les exigències imposades per la declaració
d’impacte ambiental (DIA) i, en particular les que es refereixen a les mesures correctores, a les
condicions i al programa de vigilància ambiental que s’hi inclou.

(En el cas de contractes d’obres)

Quan es tracta d’obres que no s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental, s’ha de va-
lorar que les ofertes presentades integrin aspectes ambientals més exigents que els requisits
d’aquesta naturalesa que consten en el projecte aprovat per l’administració adjudicadora o en
la normativa tècnica que és aplicable, com incorporar estudis d’identificació i d’avaluació d’im-
pactes i propostes de mesures correctores.

(En el cas de contractes d’obres)

S’ha de valorar que les ofertes incloguin propostes per fer determinades actuacions de correc-
ció ambiental o de protecció de la biodiversitat a la zona d’influència o a l’entorn geogràfic de
l’obra projectada.

(En el cas de contractes d’obres)

S’ha de valorar en l’oferta la inclusió de pràctiques de construcció i/o de demolició orientades
a minimitzar la producció de residus i/o a incrementar les tasques de reciclatge o de valorització
dels residus generats, a través de la utilització de tècniques de demolició selectiva, si escau.

(En el cas de contractes d’obres)

S’ha de valorar incloure en l’oferta mesures específiques destinades a evitar la contaminació dels
sòls objecte d’actuació i/o a controlar-ne la qualitat, sempre que aquestes excedeixin les exigides
en el projecte.

(En el cas de contractes d’obres)

S’ha de valorar el compliment dels estàndards establerts en les diferents certificacions d’eficiència
energètica dels productes, de les instal·lacions o de la maquinària que s’utilitza en l’obra.

(En el cas de contractes d’obres)
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Quan s’utilitza en l’obra algun dels productes per als quals s’han definit els criteris de concessió
de l’etiqueta ecològica europea o de qualsevol altra certificació ambiental de producte, se n’ha
de valorar el compliment dels estàndards establerts.

(En el cas de contractes d’obres)

S’ha de valorar que les ofertes incloguin propostes d’estalvi del consum d’energia i d’altres
béns naturals, propostes d’utilització d’energies renovables o d’utilització de productes o d’en-
vasos reciclables, reutilitzables o valoritzables o procedents de processos de reciclat, de reuti-
lització o de valorització; també s’ha de valorar la utilització de mitjans de transport més
respectuosos amb el medi ambient.

(En el cas de contractes d’obres)

S’han de valorar els estudis del cicle de vida del producte que demostrin l’avantatge ambiental
dels productes utilitzats en l’obra, enfront d’altres alternatives.

(En el cas de contractes d’obres)

S’han de valorar els estudis dels cursos d’aigua afectats per la nova infraestructura, respecte
al drenatge de la via i de l’entorn, i de les afeccions possibles als ecosistemes que s’articulen
al seu voltant.

(En el cas de contractes d’obres)

S’han de valorar els estalvis en els consums d’electricitat i d’altres energies, o en els béns na-
turals en el procés de producció, emmagatzematge, eliminació o reciclatge dels productes.

(En el cas de contractes de subministrament)

S’ha de valorar la generació baixa de residus en l’ús o en el consum dels béns oferts, i el cost
baix del tractament dels residus generats.

(En el cas de contractes de subministrament)

Quan escaigui per la naturalesa del producte, i respecte a tot el seu cicle de vida, s’ha de valorar
una emissió menor a l’aire de matèries o de formes d’energia, inclosa l’acústica, la vibratòria
o l’electromagnètica, que impliquen risc, dany o molèstia per a les persones i per als béns de
qualsevol naturalesa.

(En el cas de contractes de subministrament)

Quan es tracti de subministrar algun dels productes per als quals s’han definit els criteris de
concessió de l’etiqueta ecològica europea, de certificació d’eficiència energètica o d’altres d’e-
quivalents, se n’ha de valorar el compliment dels estàndards.

(En el cas de contractes de subministrament)

S’han de valorar els estudis del cicle de vida del producte que demostrin l’avantatge ambiental
del producte, enfront d’altres alternatives.

(En el cas de contractes de subministrament)

S’ha de valorar la presència de característiques més respectuoses amb el medi ambient en els
productes que s’han de subministrar, en els productes intermediaris, en el procés de producció
i, en general, en tot el cicle de vida dels productes. En concret, s’han de valorar els criteris se-
güents:

• Utilitzar productes reutilitzats o reciclats. Per valorar aquest criteri, se n’ha d’utilitzar el percentatge
sobre el producte final.

• Utilitzar els productes reutilitzables, reciclables o valoritzables. Per valorar aquest criteri, se n’ha d’uti-
litzar el percentatge sobre el producte final.

• Utilitzar els productes que tenguin els envasos més lleugers, o que estiguin envasats en recipients re-
ciclats o reutilitzats.

(En el cas de contractes de subministrament)

Tots els equips subministrats han de disposar d’una garantia comercial que ha de cobrir les faltes
de conformitat que es manifesten a partir dels dos anys des del lliurament.

(En el cas de contractes de subministrament, per adquirir equipament informàtic, d’oficina i de
reprografia)

S’ha de valorar la presència de característiques més respectuoses amb el medi ambient en la
gestió de productes, en el procés de producció i, en general, en tot el procés de gestió del
servei objecte del contracte. En concret, s’han de valorar els criteris següents:

• Utilitzar  productes reutilitzables, reciclables o valoritzables.

• Aprofitar les energies renovables.

• Estalviar en el consum d’electricitat i d’altres energies, o en el consum de les matèries primeres.

• Tenir un millor aïllament tèrmic o acústic.

• Disposar de compatibilitat electromagnètica i reduir les radiacions emeses pels equips o pels sistemes
que s’han d’utilitzar.

• Emetre menys gasos contaminants.

• Utilitzar mitjans de transport més respectuosos amb l’entorn.

• Adoptar mesures de manteniment amb el menor impacte ambiental possible.

• Reduir la generació de residus i/o millorar la gestió dels residus generats.

(En el cas de contractes de serveis)



En els criteris de valoració es pot incorporar la
proposta de redacció següent, seguida del cri-

teri ambiental que s’estimi oportú, en funció
de la tipologia de contracte:

Quan s’utilitzen productes consumibles de neteja per als quals han definit els criteris de con-
cessió de l’etiqueta ecològica europea o d’altres d’equivalents, se n’ha de valorar el compliment
dels estàndards.

(En el cas de contractes de serveis)

Quan es tracta, específicament, d’assistències tècniques de naturalesa no exclusivament am-
biental, s’ha de valorar que en l’execució o en el producte final de l’assistència tècnica s’hi in-
corporin aspectes ambientals rellevants.

(En el cas de contractes de serveis)

Quan es tracta específicament d’assistències per redactar projectes d’obres, i en funció del
contingut tècnic del treball que s’ha de fer, s’ha de valorar que les ofertes proposin la integració
d’aspectes ambientals per executar els projectes que s’han de fer.

(En el cas de contractes de serveis)

D’acord amb l’article 134 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
(BOE número 261, de 31 d’octubre de 2007), ....... (s’han d’incloure els criteris ambientals)

S’han d’adoptar les mesures oportunes per complir estrictament la normativa ambiental vigent
que és aplicable al contracte.

(En el cas de contractes d’obres i de serveis)

La persona adjudicatària ha de formar el personal implicat en l’execució del contracte sobre
bones pràctiques ambientals i instruccions específiques en matèria ambiental. Amb aquest ob-
jectiu s’ha de presentar un pla de formació en matèria ambiental al personal relacionat amb
l’execució del contracte, i un informe sobre l’estat de desenvolupament del pla, d’acord amb
la periodicitat que l’òrgan de contractació estimi oportuna.

(En el cas de contractes d’obres i de serveis)

El licitador ha de presentar, a l’òrgan de contractació amb la periodicitat que estimi oportuna,
els informes de seguiment del contracte que indiquen els principals impactes i les repercussions
ambientals que en deriven de l’execució, així com indicadors ambientals relacionats amb l’e-
xecució del contracte, com per exemple, els de producció i de gestió de residus, el de consum
de productes i de matèries primeres, el d’emissions de CO2, etc. S’ha de requerir la veracitat
d’aquests informes a través de validacions de tercers o de la declaració jurada per la direcció
de l’empresa.

(En el cas de contractes d’obres i de serveis)

S’ha de garantir  la gestió correcta dels residus generats durant tot el contracte. S’han de se-
parar les fraccions segons el sistema de recollida establert a l’illa de Mallorca; se n’ha de faci-
litar en tot cas la recollida selectiva. Els residus perillosos, així com els que no estan inclosos
dins la llista europea de residus perillosos, però que necessiten una gestió especial segons la
normativa aplicable, s’han de gestionar a través d’un centre de recollida o d’un gestor autorit-
zat. Abans de generar cap residu perillós, el licitador ha de facilitar els noms i les còpies dels
contractes d’aquells residus perillosos que s’hagin de generar durant l’execució del contracte,
que tengui signats amb els gestors de residus autoritzats. Així mateix, i sempre en el marc de
l’execució del contracte, cada vegada que es lliura un residu perillós al gestor autoritzat, se
n’ha de facilitar una còpia del justificant de lliurament del residu.

(En el cas de contractes d’obres i de serveis)

La persona adjudicatària s’ha de fer càrrec i s’ha de responsabilitzar de la gestió, la retirada i
el reciclatge de l’embalatge de transport dels productes subministrats.

(En el cas de contractes de subministrament)
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patibles amb el dret comunitari i s’han d’in-
dicar en l’anunci de licitació i en el plec o en
el contracte. Aquestes condicions especials d’e-
xecució no poden consistir en especificacions
tècniques, criteris de solvència o criteris de
valoració, i s’han d’adequar a la naturalesa
de la prestació objecte del contracte. 

Amb aquesta finalitat, per a cada tipologia
de contracte es poden indicar les condicions
d’execució més idònies per incloure’n crite-
ris ambientals en la contractació, sempre
que se n’adverteixi la inclusió en l’anunci de
licitació i en el plec o en el contracte. Per
exemple:

24

Imposició de condicions d’execució
del contracte

D’acord amb l’article 26 de la LCSP, els con-
tractes del sector públic han d’incloure ne-
cessàriament les condicions de recepció,
lliurament o admissió de les prestacions
objecte del contracte, a no ser que ja es
trobin recollides en els plecs. A més a més,
l’article 102 de la LCSP habilita l’òrgan de con-
tractació perquè pugui establir condicions es-
pecials en relació amb l’execució del contracte,
sempre que siguin compatibles amb el dret co-
munitari i s’indiquin en l’anunci de licitació i en
el plec o en el contracte. Aquestes condicions
d’execució es poden  referir especialment a
consideracions de tipus ambiental i es configu-
ren com a obligacions per a la persona adjudi-
catària en la fase d’execució del contracte.

De la mateixa manera, i d’acord amb l’article
103 de la LCSP, es permet que l’òrgan de con-
tractació assenyali les obligacions relatives a la
protecció del medi ambient que s’han de poder
aplicar als treballs efectuats en l’obra, als ser-
veis prestats durant l’execució del contracte o
als productes subministrats. Pot, així mateix,
sol·licitar als candidats que manifestin
tenir en compte, a l’hora de fer les ofertes,
les obligacions derivades de les disposi-
cions legals vigents en matèria de protec-
ció del medi ambient.

Així, es poden incloure alguns criteris am-
bientals quan s’han d’imposar condicions
d’execució del contracte, ja siguin condicions
ambientals que s’han de complir en el desenvo-
lupament del contracte o condicions de com s’ha
de fer el treball, però sempre han de ser com-



Admissibilitat de variants o de millores

Conforme a l’article 131 de la LCSP, l’òrgan de
contractació pot prendre en consideració les
millores que ofereixen els licitadors quan
s’hagin de tenir en compte en l’adjudicació cri-
teris distints del preu.

En tot cas, cal que el Plec de clàusules ad-
ministratives particulars prevegi expressa-
ment la possibilitat d’incorporar millores en
les propostes dels licitadors, s’han d’indicar
en l’anunci de licitació i s’han de precisar
quines són les característiques ambientals
concretes i en quines condicions se n’auto-
ritza la presentació. Per exemple: 
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En les condicions d’execució del contracte s’ha
de poder incorporar la proposta de redacció se-

güent, seguida del criteri ambiental que s’estima
oportú en funció de la tipologia de contracte:
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La persona adjudicatària s’ha de fer càrrec dels equips una vegada es considerin obsolets o re-
sidual, d’acord amb el Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrò-
nics i la gestió dels residus que generen.

(En el cas de contractes de subministrament)

Tots els productes emprats en les instal·lacions s’han de dosificar de forma responsable, d’acord
amb les seves característiques. Quan finalitza cada any, i com a mínim sis mesos després de l’i-
nici del contracte, la persona adjudicatària ha de presentar una relació dels productes i de les
quantitats que n’ha emprat.

(En el cas de contractes de serveis, per a serveis de neteja d’edificis i de manteniment de jardins)

La persona adjudicatària ha de proporcionar les fitxes de seguretat de tots els productes de
neteja i dels productes químics que s’han utilitzat.

(En el cas de contractes de serveis, per a serveis de neteja d’edificis)

Si s’utilitzen productes de neteja que no s’han indicat en l’oferta, han de complir els requisits
establerts a les especificacions tècniques i el poder adjudicador els ha d’haver acceptat, abans
de poder-los utilitzar.

(En el cas de contractes de serveis, per a serveis de neteja d’edificis)

Si es fan accions de conscienciació ambiental, s’ha d’incloure en el disseny dels materials una
menció explícita de la qualitat i/o de l’origen del paper (per exemple: imprès en paper 100 %
reciclat, totalment lliure de clor).

(En el cas de contractes de serveis, per a serveis de publicacions i materials promocionals)

D’acord amb l’article 102 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
(BOE número 261, de 31 d’octubre de 2007), en aquest Plec s’estableixen condicions especials
d’execució de tipus ambiental. Les condicions següents es configuren com a obligacions per a
la persona adjudicatària en la fase d’execució del contracte:

-....... (s’han d’incloure els criteris ambientals)

En els contractes que no requereixen elaborar
i aprovar els plecs de clàusules administratives
particulars (diàleg competitiu, contractes me-
nors i tramitacions d’emergència), els criteris

establerts en aquest capítol es poden incloure
en els documents contractuals i de preparació
del contracte que, si pertoca, es fan.

Contracte per executar  les obres de...; s’admeten  millores ambientals en la proposta tècnica.



A continuació s’exposen els acrònims que s’han emprat en aquest document i el seu significat.

AB Àngel Blau

AFNOR Associació Francesa de Normalització

CFC Clorofluorocarboni

DIN Norma alemanya d’estandardització

ECF Elementary Chlorine Free (parcialment exempt de clor)

EN Norma europea d’estandardització

FSC Forest Stewardship Council (Consell d’Administració Forestal)

GLP Gasos liquats del petroli

ISO Organització Internacional per a la Normalització

LCSP Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31
d’octubre de 2007)

NS Nordic Swan (Ecoetiqueta nòrdica, Escandinàvia)

PE Polietilè

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification (Programa de Reconeixement
de Sistemes de Certificació Forestal)

PFC Processed-Chlorine-Free (lliure de clor en el procés). Està reservat per a paper reciclat
(mínim un 30 %)

PP Polipropilè

SF6 Sulfurohexafluorur

TCF Totally Chlorine Free (totalment lliure de clor). Està reservat per a paper de fibres verges

ANNEX 1

Abreviatures i acrònims uti litzats
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Contractes d’obres

Independentment de l’objecte del contracte i d’altres especificacions tècniques concretes, en els
contractes d’obres s’hi poden incloure algunes especificacions tècniques que incorporen criteris
ambientals. 

1. Obres

S’han de tenir en compte criteris bioclimàtics i de sostenibilitat en el disseny, la construcció o
la rehabilitació d’edificis.

Les maquinàries han de garantir uns nivells d’entre un 3 % i un 5% menors als nivells màxims
que en el Reial decret 212/2002, es fixa sobre emissions sonores a l’entorn, a causa de determi-
nades màquines d’ús a l’aire lliure (BOE núm. 52, d’1 de març de 2002). L’exigència de reduir-ne
les emissions ha d’anar creixent de forma inversament proporcional a la potència dels equips.

Per seleccionar materials d’obra, se n’ha d’excloure de la selecció els que contenguin substàncies
problemàtiques per al medi ambient, com els hidrofluorocarbonats o els sulfurohexafluorurs (SF6).

Per seleccionar materials d’obra, no s’ha de permetre o, si no és possible, s’ha de limitar l’ús de
materials de PVC,  i se n’han d’emprar d’altres, com els polipropilens (PP) o els polietilens (PE).

S’han d’utilitzar materials reciclats o, com a mínim, materials fàcilment reciclables.

No s’han d’utilitzar materials de perillositat provada o aquells que es dubta de les afectacions
que poden tenir sobre la salut i/o sobre el medi ambient.

S’han de comprar productes de fusta sense tractar prèviament, han de tenir certificat d’origen
i han de procedir de boscos explotats de manera sostenible.

S’han d’utilitzar preferiblement pintures de base aquosa, lliures de dissolvents orgànics i que
no puguin afectar el medi ambient, d’acord amb les característiques i les limitacions establertes
en la norma d’idoneïtat tècnica UNE 48300 o en alguna altra d’equivalent.
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No s’han d’utilitzar materials de perillositat provada o aquells que es dubta de les afectacions
que poden tenir sobre la salut i/o sobre el medi ambient.

S’han de comprar productes de fusta sense tractar prèviament, han de tenir certificat d’origen
i han de procedir de boscos explotats de manera sostenible.

S’han d’utilitzar preferiblement pintures de base aquosa, lliures de dissolvents orgànics i que
no puguin afectar el medi ambient, d’acord amb les característiques i les limitacions establertes
en la norma d’idoneïtat tècnica UNE 48300 o en alguna altra d’equivalent.

S’ha de fer un ús correcte i eficient de l’aigua. En concret:

• S’ha d’utilitzar aigua no potable per regar les zones enjardinades.

• S’ha d’enjardinar amb plantes autòctones, amb aquelles que s’adapten millor a la pluviometria i al sol
de Mallorca.

• S’ha de regar emprant sistemes eficients i s’han de posar en marxa sistemes per evitar que es faci
durant les hores de molta calor, els dies plujosos o quan fa vent fort.

No s’han d’utilitzar herbicides i plaguicides tòxics o nocius per al medi ambient o, si no és pos-
sible, se n’ha de limitar l’ús, s’han d’adoptar criteris alternatius com a solucions biològiques i
s’hi han d’intercalar espècies repel·lents.

En la instal·lació d’elements d’il·luminació s’han de considerar i incorporar els aspectes se-
güents:

• Encebador electrònic als dispositius de llums fluorescents.

• Interruptors amb un temporitzador o mecanismes de control de presència per a sales o espais que
s’usen poc.

• Lluminàries de baix consum (fluorescents, bombetes fluorescents compactes, LED, vapor de sodi, etc.).

• Encesa de llums per zones, per a un aprofitament major de la llum natural.

• Eixugadors de mans amb connexió automàtica per aproximació.

• Per a l’enllumenat exterior, s’ha d’avaluar l’adquisició de fanals solars; s’han d’encendre automàticament
segons la intensitat de la llum solar i s’han d’apagar segons el temps programat.

• En instal·lacions d’enllumenat noves s’ha d’avaluar la instal·lació dels fluorescents T5 (de 16 mm).
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S’ha de fer un ús correcte i eficient de l’aigua. En concret:

• S’ha d’utilitzar aigua no potable per regar les zones enjardinades.

• S’ha d’enjardinar amb plantes autòctones, amb aquelles que s’adapten millor a la pluviometria i al sol
de Mallorca.

• S’ha de regar emprant sistemes eficients i s’han de posar en marxa sistemes per evitar que es faci
durant les hores de molta calor, els dies plujosos o quan fa vent fort.

No s’han d’utilitzar herbicides i plaguicides tòxics o nocius per al medi ambient o, si no és possible, se
n’ha de limitar l’ús, s’han d’adoptar criteris alternatius com a solucions biològiques i s’hi han d’intercalar
espècies repel·lents.

En la instal·lació d’elements d’il·luminació s’han de considerar i incorporar els aspectes se-
güents:

• Encebador electrònic als dispositius de llums fluorescents.

• Interruptors amb un temporitzador o mecanismes de control de presència per a sales o espais que
s’usen poc.

• Lluminàries de baix consum (fluorescents, bombetes fluorescents compactes, LED, vapor de sodi, etc.).

• Encesa de llums per zones, per a un aprofitament major de la llum natural.

• Eixugadors de mans amb connexió automàtica per aproximació.

• Per a l’enllumenat exterior, s’ha d’avaluar l’adquisició de fanals solars; s’han d’encendre automàticament
segons la intensitat de la llum solar i s’han d’apagar segons el temps programat.

• En instal·lacions d’enllumenat noves s’ha d’avaluar la instal·lació dels fluorescents T5 (de 16 mm).

2. Manteniment i serveis de carreteres

Les maquinàries han de garantir uns nivells d’entre un 3 % i un 5 % menors als nivells màxims
que en el Reial decret 212/2002, es fixa sobre emissions sonores en l’entorn, a causa de l’ús de
determinades màquines que s’empren a l’aire lliure (BOE núm. 52, d’1 de març de 2002). L’exi-
gència de reduir les emissions ha d’anar creixent de forma inversament proporcional a la po-
tència dels equips.

Per seleccionar materials d’obra, se n’ha d’excloure de la selecció els que contenguin substàncies
problemàtiques per al medi ambient, com els hidrofluorocarbonats o els sulfurohexafluorurs (SF6).

Per seleccionar materials d’obra, no s’ha de permetre o, si no és possible, s’ha de limitar l’ús de
materials de PVC, i se n’han d’emprar d’altres, com els polipropilens (PP) o els polietilens (PE).

S’han d’utilitzar materials reciclats o, com a mínim, materials fàcilment reciclables.
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En la instal·lació, reparació o substitució d’elements d’il·luminació s’han de considerar i incor-
porar els aspectes següents:

• Encebador electrònic als dispositius de llums fluorescents.

• Interruptors amb un temporitzador o mecanismes de control de presència per a sales o espais que
s’usen poc.

• Lluminàries de baix consum (fluorescents, bombetes fluorescents compactes, LED, vapor de sodi, etc.).

• Encesa de llums per zones, per a un aprofitament major de la llum natural.

• Eixugadors de mans amb connexió automàtica per aproximació.

• Per a l’enllumenat exterior, s’ha d’avaluar l’adquisició de fanals solars; s’han d’encendre automàticament
segons la intensitat de la llum solar i s’han d’apagar segons el temps programat.

• En instal·lacions d’enllumenat noves s’ha d’avaluar la instal·lació dels fluorescents T5 (de 16 mm).

Si s’ha de substituir l’aixeteria o els dispositius de descàrrega de vàters, s’ha de fer per elements
que permeten l’estalvi d’aigua:

• S’han d’utilitzar dispositius de descàrrega de vàters que permeten la descàrrega doble, la descàrrega
curta de sis litres o que permeten interrompre la descàrrega.

• En el cas dels elements d’aixeteria, el consum màxim ha de ser de tres litres per minut per al rentamans
i de deu litres per minut per a les dutxes.

(En el cas de contractes d’obres de manteniment)

A l’hora de reparar les obertures de finestres o portes s’ha de garantir un nivell d’aïllament
alt, mitjançant la instal·lació de vidre doble (factor K< 2,5).

(En el cas de contractes d’obres de manteniment)

A l’hora de reparar els elements del sistema de calefacció i de l’aigua calenta sanitària s’han
de considerar i incorporar els aspectes següents:

• S’han d’aïllar els dipòsits i els tubs de distribució.

• S’ha de muntar la vàlvula mescladora de tres vies o la vàlvula termostàtica amb bomba i recirculació.

• S’han de muntar les calderes d’alt rendiment, amb etiquetatge igual o superior a dues estrelles, segons
les especificacions que s’estableixen en el Reial decret 275/1995 (BOE núm. 73, de 27 de març de 1995).

• En el cas d’obres que afecten tota la instal·lació, ha de fer-se un estudi per incorporar panells solars
tèrmics al sistema de producció d’aigua calenta.

(En el cas de contractes d’obres de manteniment)
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3. Manteniment integral d’edificis

Independentment de l’objecte del contracte i d’altres especificacions tècniques concretes, en els
contractes de manteniment integral d’edificis s’han de definir algunes especificacions tècniques
que incorporen criteris ambientals. Alguns exemples:

Les maquinàries han de garantir uns nivells d’entre un 3 % i un 5 % menors als nivells màxims
que en el Reial decret 212/2002, es fixa sobre emissions sonores en l’entorn, a causa de l’ús de
determinades màquines que s’empren a l’aire lliure (BOE núm. 52, d’1 de març de 2002). L’exi-
gència de reduir les emissions ha d’anar creixent de forma inversament proporcional a la po-
tència dels equips.

Per seleccionar materials d’obra, se n’ha d’excloure de la selecció els que contenguin substàncies
problemàtiques per al medi ambient, com els hidrofluorocarbonats o els sulfurohexafluorurs (SF6).

Per seleccionar materials d’obra, no s’ha de permetre o, si no és possible, s’ha de limitar l’ús de
materials de PVC, i se n’han d’emprar d’altres, com els polipropilens (PP) o els polietilens (PE).

S’han d’utilitzar materials reciclats o, com a mínim, materials fàcilment reciclables.

No s’han d’utilitzar materials de perillositat provada o aquells que es dubta de les afectacions
que poden tenir sobre la salut i/o sobre el medi ambient.

S’han de comprar productes de fusta sense tractar prèviament, han de tenir certificat d’origen
i han de procedir de boscos explotats de manera sostenible.

S’han d’utilitzar preferiblement pintures de base aquosa, lliures de dissolvents orgànics i que
no puguin afectar el medi ambient, d’acord amb les característiques i les limitacions establertes
en la norma d’idoneïtat tècnica UNE 48300 o en alguna altra d’equivalent.

S’ha de fer un ús correcte i eficient de l’aigua. En concret:

• S’ha d’utilitzar aigua no potable per regar les zones enjardinades.

• S’ha d’enjardinar amb plantes autòctones, amb aquelles que s’adapten millor a la pluviometria i al sol
de Mallorca.

• S’ha de regar emprant sistemes eficients i s’han de posar en marxa sistemes per evitar que es faci
durant les hores de molta calor, els dies plujosos o quan fa vent fort.

No s’han d’utilitzar herbicides i plaguicides tòxics o nocius per al medi ambient o, si no és pos-
sible, se n’ha de limitar l’ús, s’han d’adoptar criteris alternatius com a solucions biològiques i
s’hi han d’intercalar espècies repel·lents.
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No s’han d’utilitzar o, si no és possible, s’han de limitar els productes amb dissolvents orgànics;
s’han de substituir pels  productes de base aquosa (marcadors, coles, correctors, etc.).

Els materials subministrats han de ser recarregables (marcadors, retoladors, piles, cartutxos, etc.).

S’han d’evitar les mescles de materials; s’ha d’apostar per l’ús d’objectes d’un únic material
(només metall, només paper o cartró, etc.), per tal de facilitar-ne la separació correcta i la ges-
tió, una vegada rebutjats.

Els articles subministrats, sempre que és tècnicament i econòmicament viable, han de disposar
d’alimentació solar.

Els articles subministrats no han de tenir cap tipus de tractament (llapis sense lacar, etc.).

Els articles subministrats han de portar el mínim d’embalatges;  i han de ser reciclats i reciclables.

Els articles subministrats han de minimitzar les seves emissions i els residus generats (tant pel
que fa al pes, com a la perillositat).

Els articles subministrats han de basar-se en matèries primeres renovables i/o reciclades.

En el cas de la compra de maquinària, s’ha d’incloure sempre un manual d’instruccions en l’i-
dioma oficial.

3. Adquisició d’equipament informàtic, d’oficina i de reprografia

El consum energètic ha de complir amb els estàndards de l’Energy Star label o d’algun altre
d’equivalent.

Tots els productes subministrats han de dur el marcatge CE o el certificat que indica que no el
necessita.

No s’han d’utilitzar o, si no és possible, s’han de limitar els materials de PVC de tots aquells
productes que l’incorporen; s’han de substituir per altres materials, com els polipropilens (PP),
els polietilens (PE) o l’acetat de cel·lulosa. 
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Contractes de subministrament

Independentment de l’objecte del contracte i d’altres especificacions tècniques concretes, en els
contractes de subministrament s’hi poden incloure certes especificacions tècniques que incorporen
criteris ambientals. 

1. Compra de paper

El paper en raimes (paquets de cinc-cents folis) dels sobres i de les bosses ha de complir els
requisits següents:

• Un 90 % del paper ha de procedir de fibres reciclades.

• El procés de blanqueig del paper ha de ser totalment lliure de clor (PCF o TCF).

• La durabilitat del paper ha de ser superior a cent anys, segons els estàndards ISO 5360, DIN 6738 o
d’altres d’equivalents.

• S’han de complir els requisits d’idoneïtat tècnica per imprimir i fotocopiar, segons els estàndards de la
norma europea EN 12281, la francesa AFNOR Q11-013, l’alemanya DIN 19309 o d’altres d’equivalents.

• El grau de blancor ha de ser almenys d’un 80 %, segons els estàndards ISO 2470 o d’altres d’equiva-
lents.

• El gramatge ha de ser com a màxim de 80 g/m2.

El paper de rotllo per a plànols ha de complir els requisits següents:

• Com a mínim un 10 % del paper ha de procedir de fibres de fusta procedent de boscos de gestió sos-
tenible.

• El procés de blanqueig del paper ha de ser parcialment lliure de clor (ECF).

• El gramatge ha de ser com a màxim de 90 g/m2.

2. Compra de material d’oficina

Els productes de paper i/o de cartró han de ser 100 % reciclats (blocs de notes, carpetes, arxi-
vadors, llibretes…), reciclables i reutilitzables.

Tots els productes subministrats han de dur el marcatge CE o el certificat que indica que no el
necessita.

No s’han d’utilitzar o, si no és possible, s’han de limitar els materials de PVC de tots aquells
productes que l’incorporen; s’han de substituir per altres materials, com els polipropilens (PP),
els polietilens (PE) o l’acetat de cel·lulosa.
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Les fonts d’aigua han de tenir una aixeta de coll de cigne que ha de deixar omplir els tassons,
els bòtils d’aigua i les gerres.

Les fonts d’aigua han de tenir un sistema de refrigeració lliure de clorofluorocarboni (CFC).

6. Compra de vehicles

Els vehicles tipus turisme han de tenir un consum energètic baix, emissions de renou i de CO2
baixes, així com els que utilitzen altres gasos de combustió; cal exceptuar-ne els vehicles espe-
cials en els quals es pot justificar aquesta excepció. Les emissions s’han d’expressar en g CO2/km
recorregut.

Sempre que sigui tècnicament i econòmicament viable, els vehicles subministrats s’han de pro-
pulsar amb combustibles respectuosos amb el medi ambient (elèctrics, solars, híbrids, amb hi-
drogen, biodièsel, GLP o d’altres combustibles similars).

Els autobusos i els vehicles de neteja han de tenir instal·lats filtres de partícules.

7. Adquisició de fusta

La fusta ha de ser d’origen legal, ha de disposar de certificat d’origen i ha de procedir d’explo-
tacions forestals sostenibles que disposen de certificació FSC, PEFC o de qualsevol altre sistema
o mètode que demostri la sostenibilitat de l’aprofitament, d’acord amb els criteris següents:

• Protegir la biodiversitat, incloent la conservació dels boscos primaris i/o l’interès per conservar-los.

• Gestionar els boscos a llarg termini.

• Aplicar la cadena de custòdia que garanteix que els productes finals s’han elaborat amb fusta certifi-
cada.

• Reconèixer els drets dels pobles indígenes i el seu mode de vida.

• Millorar  les condicions laborals i socials dels treballadors i de les comunitats locals.

• Participar i consensuar amb les organitzacions no governamentals.

8. Subministrament de productes alimentaris i de servei d’àpats institucional

Els aliments subministrats pels serveis d’àpats han de ser aliments de producció ecològica; no
s’han d’utilitzar pesticides químics ni fertilitzants.
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Les impressores i fotocopiadores han d’acceptar el paper reciclat i hi han de funcionar de ma-
nera òptima.

Les impressores i les fotocopiadores han de tenir la possibilitat de copiar a doble cara auto-
màticament i la possibilitat de fer reduccions a l’hora de fotocopiar o d’imprimir.

S’ha d’assegurar que els equips disposen de peces de recanvi i de material fungible durant un
parell d’anys després de deixar-se de fabricar l’equip, (mínim de cinc anys des de la compra de
la maquinària).

En el cas de la compra de maquinària, s’ha d’incloure sempre un manual d’instruccions en l’i-
dioma oficial.

4. Adquisició de mobiliari

El mobiliari amb fusta natural ha de provenir de fustes d’origen legal, d’explotacions forestals
gestionades de forma sostenible i de taulers de partícules amb emissions baixes de formaldehid.

Tots els productes subministrats han de dur el marcatge CE o el certificat que indica que no el
necessita.

S’han de substituir o, si no és possible, s’han de limitar els materials de PVC de tots aquells
productes que l’incorporen; s’han de substituir per altres materials, com els polipropilens (PP),
els polietilens (PE) o l’acetat de cel·lulosa.

5. Cessió de màquines expenedores

Les màquines de begudes fredes en envasos de vidre reutilitzable han de disposar d’un sistema
de retorn dels envasos, per prevenir la producció de residus.

Les màquines de begudes calentes han de permetre donar la beguda sense el tassó de plàstic
propi de la màquina.

Les màquines de begudes calentes han de disposar d’un sistema de retorn dels envasos, per
prevenir la producció de residus.
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El sabó de mans que s’empra ha de complir els requisits següents:

• No ha de contenir colorants ni agents desinfectants.

• Ha de complir amb els requisits relacionats amb la presència de composts químics en la composició
del producte, especificats en l’etiqueta ecològica europea o en altres d’equivalents.

Les bosses de fems emprades han de complir els requisits següents: 

• Han de permetre la recollida selectiva dels residus.

• No han de contenir PVC.

• Han de ser de plàstic 100 % reciclat.

• Han de complir amb els requisits relacionats amb la presència de composts químics en la composició
del producte, especificats en l’etiqueta ecològica europea o en altres d’equivalents.

2. Publicacions i materials promocionals

El paper que s’ha d’utilitzar mentre dura el contracte ha de complir els requisits següents:

• Un 90 % del paper ha de procedir de  fibres reciclades.

• El procés de blanqueig del paper ha de ser totalment lliure de clor (PCF o TCF).

• El grau de blancor ha de ser almenys d’un 80 %, segons els estàndards ISO 2470 o d’altres d’equiva-
lents.

• El gramatge per a l’interior de les publicacions ha de ser com a  màxim de 80 g/m2. 

Si es confeccionen camisetes promocionals han de ser de cotó orgànic.

3. Manteniment dels jardins

Les maquinàries que s’empren han de garantir uns nivells d’entre un 3 % i un 5 % menors als
nivells màxims que en el Reial decret 212/2002, es fixa sobre emissions sonores en l’entorn, a
causa de l’ús de determinades màquines que s’empren a l’aire lliure (BOE núm. 52, d’1 de març
de 2002). L’exigència de reduir les emissions ha d’anar creixent de forma inversament propor-
cional a la potència dels equips.

Per seleccionar materials d’obra, se n’ha d’excloure de la selecció els que contenguin substàncies
problemàtiques per al medi ambient, com els hidrofluorocarbonats o els sulfurohexafluorurs (SF6).
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9. Compra de productes químics o de neteja

Els productes de neteja i tots els tipus de productes químics subministrats han d’anar acom-
panyats sempre de les fitxes de seguretat corresponents.

S’ha de substituir o, si no és possible, s’ha de limitar l’ús de productes químics amb una toxicitat
alta i amb una biodegradació baixa.

Contractes de serveis

Independentment de l’objecte del contracte i d’altres especificacions tècniques concretes, en els
contractes de serveis s’han de definir certes especificacions tècniques que incorporen criteris am-
bientals. 

1. Neteja d’edificis

Les maquinàries que s’empren en el procés han de garantir uns nivells d’entre un 3 % i un 5 %
menors als nivells màxims que en el Reial decret 212/2002, es fixa sobre emissions sonores en
l’entorn, a causa de l’ús de determinades màquines que s’empren a l’aire lliure (BOE núm. 52,
d’1 de març de 2002). L’exigència de reduir les emissions ha d’anar creixent de forma inversa-
ment proporcional a la potència dels equips.

Els productes que s’utilitzen han de complir els requisits relacionats amb la presència de com-
posts químics en la composició del producte, els especificats en l’etiqueta ecològica europea
o d’altres d’equivalents.

S’han d’utilitzar envasos de materials reciclats o, com a mínim, materials fàcilment reciclables.

No s’han d’utilitzar materials de perillositat provada o aquells que es dubta de les afectacions
que poden tenir sobre la salut i/o sobre el medi ambient.

S’ha de limitar l’ús de desinfectants i de productes amb desinfectants en les tasques de neteja.

El paper higiènic i el de l’eixugamans que s’empra ha de complir els requisits següents:

• Un 90 % del paper ha de procedir de  fibres reciclades.

• El procés de blanqueig del paper ha de ser totalment lliure de clor (PCF o TCF).

• Ha de complir amb els requisits relacionats amb la presència de composts químics en la composició
del producte, especificats en l’etiqueta ecològica europea o en altres d’equivalents.
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En aquest apartat s’identifiquen i s’analitzen breument les principals ecoetiquetes presents actual-
ment en el mercat del nostre país que permeten conèixer aquells productes o serveis més respec-
tuosos amb el medi ambient. S’ha de destacar que totes aquestes ecoetiquetes són validades per
organismes que responen davant dels consumidors i certifiquen que aquests productes o serveis
compleixen els estàndards establerts.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE (AB)

Entitats implicades: Agence BIO (Ministeri Francès d’Agricultura i
Pesca, Ministeri Francès d’Ecologia, Energia, Desenvolupament Soste-
nible i Ordenació del Territori, Assemblea Permanent de Cambres d’A-
gricultura Franceses, Federació Francesa de Cooperatives Agràries,
Federació Nacional d’Agricultura Orgànica de les regions de França, sin-
dicat nacional dels processadors de productes naturals i d’agricultura
ecològica)

Productes o serveis: productes vegetals i animals i els seus derivats

Més informació: http://www.agencebio.org

ÀNGEL BLAU

Entitats implicades:Ministeri Alemany de Medi Ambient, Agència Fe-
deral Ambiental Alemanya i RAL gGmbH

Productes o serveis:més d’un miler de productes que compleixen qua-
tre objectius de protecció diferents: salut, clima, aigua i recursos. S’hi pot
trobar paper, aparells electrònics, pintura, piles, mobles, lubricants, etc.

Més informació: http://blauer-engel.de/
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Per seleccionar materials, s’han de substituir materials de PVC o, si no és possible, se n’ha de

limitar l’ús, i se n’han d’emprar d’altres, com els polipropilens (PP) o els polietilens (PE).

S’han d’utilitzar materials reciclats o, com a mínim, materials fàcilment reciclables.

No s’han d’utilitzar materials de perillositat provada o aquells que es dubta de les afectacions

que poden tenir sobre la salut i/o sobre el medi ambient.

S’han de comprar productes de fusta sense tractar prèviament, han de tenir certificat d’origen

i han de procedir de boscos explotats de manera sostenible.

S’han d’utilitzar preferiblement pintures de base aquosa, lliures de dissolvents orgànics i que

no puguin afectar el medi ambient, d’acord amb les característiques i les limitacions establertes

en la norma d’idoneïtat tècnica UNE 48300 o en alguna altra d’equivalent.

S’ha de fer un ús correcte i eficient de l’aigua. En concret:

• S’ha d’utilitzar aigua no potable per regar les zones enjardinades.

• S’ha d’enjardinar amb plantes autòctones, amb aquelles que s’adapten millor a la pluviometria i al sol

de Mallorca.

• S’ha de regar emprant sistemes eficients i s’han de posar en marxa sistemes per evitar que es faci

durant les hores de molta calor, els dies plujosos o quan fa vent fort.

No s’han d’utilitzar herbicides i plaguicides tòxics o nocius per al medi ambient o, si no és pos-

sible, se n’ha de limitar l’ús; s’han d’adoptar criteris alternatius com a solucions biològiques i

s’hi han d’intercalar espècies repel·lents.

42

ANNEX 3

Principals ecoetiquetes presents a Espanya



44

BIO-SIEGEL

Entitats implicades: Ministeri Alemany d’Alimentació, Agricultura i
Protecció del Consumidor

Productes o serveis: productes vegetals i animals i els seus derivats

Més informació: http://www.biosiegel.de/

BIO SUISSE

Entitats implicades: Federació Suïssa d’Agricultors Orgànics

Productes o serveis: productes vegetals i animals i els seus derivats

Més informació: http://www.bio-suisse.ch/

CARBONFREE CERTIFIED

Entitats implicades:Carbonfund Organization (organització independent)

Productes o serveis: diversos productes amb poca quantitat de car-
boni

Més informació: http://www.carbonfund.org/products

CRADLE TO CRADLE CERTIFICATION

Entitats implicades: organització privada MBDC (McDonough Braun-
gart Design Chemistry, LLC)

Productes o serveis: diversos productes amb disseny ecointel·ligent
(del bressol a la tomba)

Més informació:
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DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL

Entitats implicades: Departament de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya i Consell de Qualitat Ambiental de Catalunya

Productes o serveis: gran varietat de productes i de serveis

Més informació: http://www.mediambient.gencat.net

EKO

Entitats implicades: Eko-Holland (cooperativa de productors de llet
orgànica distribuïda als Països Baixos)

Productes o serveis: productes animals i els seus derivats (llet)

Més informació: http://www.eko-holland.nl/eko/

ENERGY STAR

Entitats implicades: agència de protecció ambiental americana (US
EPA) i Unió Europea

Productes o serveis: aparells electrònics (equips d’impressió d’imatges,
ordinadors, pantalles, xarxes de comunicacions, etc.)

Més informació: http://www.eu-energystar.org/es/

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS

Entitats implicades: Centre d’Avaluació del Medi Ambient depenent
del Ministeri de Medi Ambient del Govern de la República Txeca

Productes o serveis: gran varietat de productes i de serveis

Més informació: http://www.ekoznacka.cz/
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ETIQUETA ECOLÒGICA EUROPEA

Entitats implicades: Comissió Europea i Conselleria de Medi Ambient
i Mobilitat del Govern de les Illes Balears (com a organisme competent)

Productes o serveis: productes concrets (netejadors, detergents, sa-
bons, xampús i condicionadors, peces de vestir, calçat, pintures i vernis-
sos, ordinadors, televisors, revestiments, gres i rajoles, mobles de fusta,
bombetes, escalfadors, lubrificants, substrats, matalassos, paper, etc.) i
alguns serveis (de càmping, de turisme, d’allotjament, etc.)

Més informació: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

ETIQUETA ENERGÈTICA DE TURISMES NOUS

Entitats implicades: Ministeri Espanyol d’Indústria, Turisme i Comerç

Productes o serveis: turismes nous que es posen a la venda o que s’o-
fereixen en arrendament financer en territori espanyol

Més informació: http://www.idae.es/coches/

ETIQUETA ENERGÈTICA EUROPEA

Entitats implicades: Comissió Europea

Productes o serveis: aparells elèctrics (bombetes, cotxes, refrigeradors,
estufes, rentadores, etc.)

Més informació: http://www.energy.eu/focus/energy-label.php

FAIRTRADE

Entitats implicades: organitzacions d’etiquetatge de comerç just in-
ternacional - FLO (Fairtrade Labelling Organizations International)

Productes o serveis: alguns productes (banana, cacau, cafè, cotó,
flors, fruita fresca, mel, sucs, arròs, espècies i herbes, pilotes esportives,
sucre, te, vi, etc.) i d’altres de compostos

Més informació:
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FSC

Entitats implicades: Consell d’Administració Forestal (Forest Stewards-
hip Council)

Productes o serveis: fusta i productes de fusta

Més informació: http://www.fsc-spain.org/

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

Entitats implicades: Global Standard GmbH (organització indepen-
dent)

Productes o serveis: productes tèxtils

Més informació: http://www.fsc-spain.org/

LEED CERTIFICATION

Entitats implicades: Leadership in Energy and Environmental Design
– LEED (organització independent)

Productes o serveis: de construcció i projectes constructius

Més informació:
http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=64

LUOMU SUN LABEL

Entitats implicades: Ministeri Finès d’Agricultura i de Boscos

Productes o serveis: productes vegetals i animals i els seus derivats 

Més informació: http://www.luomu.fi/
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MILIEUKER

Entitats implicades: entitat holandesa SMK (Col·legi d’Experts no Ali-
mentaris, Col·legi d’Experts Agroalimentaris, Consell d’Experts d’Ecoe-
tiquetatge d’Hivernacles, Consell d’Experts en Criteris Sostenibles de
Ramaderia i Aqüicultura, revisió d’adquisicions de la fusta, Conselleria
d’Aqüicultura Sostenible)

Productes o serveis: diversos productes, serveis i aliments

Més informació: http://www.smk.nl/nl/s357/SMK/Programma-
s/Milieukeur/c324-Milieukeur

NF ENVIRONNEMENT

Entitats implicades: AFNOR (Associació Francesa de Normalització)

Productes o serveis: productes concrets (endolls, bosses de fems, mo-
bles, xemeneies, aparells de calefacció, sanitaris, raspalls de dents, rajo-
les, pintura, revestiments, etc.) i alguns serveis (escoles, serveis esportius
i equipaments d’oci, mudances, camps de golf de recepció, oficines tu-
rístiques de recepció, transport de passatgers, etc.)

Més informació: http://www.marque-nf.com/

NORDIC SWAN

Entitats implicades: Junta d’Ecoetiquetatge Sueca (Agència de Pro-
tecció Ambiental Sueca, Federació Sueca de Botigues de Comestibles,
Agència de Productes Químics de Suècia, Amics de la Terra, Associació
Sueca d’Autoritats Locals i Regionals, Agència Sueca de l’Energia, Agèn-
cia Sueca del Consumidor i Associació de Consumidors de Suècia)

Productes o serveis: gran varietat de productes i de serveis

Més informació: http://www.svanen.se

OEKO-TEX STANDARD

Entitats implicades: Oeko-Tex Internacional (Associació per a l’Avalua-
ció de la Indústria Tèxtil Ecològica)

Productes o serveis: productes tèxtils

Més informació: http://www.oeko-tex.com/
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PEFC

Entitats implicades: Programa de Reconeixement de Sistemes de Certi-
ficació Forestal (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Productes o serveis: fusta i productes de fusta

Més informació: http://www.pefc.es/

PRODUCCIÓ ECOLÒGICA BALEAR

Entitats implicades: Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
(Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears)

Productes o serveis: productes vegetals i animals i els seus derivats

Més informació: http://www.cbpae.org/index.php

PRODUCCIÓ ECOLÒGICA EUROPEA

Entitats implicades: Comissió Europea

Productes o serveis: productes vegetals i animals i els seus derivats

Més informació:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_es

TCO CERTIFIED

Entitats implicades: TCO Development (organització independent)

Productes o serveis: aparells electrònics (ordinadors, pantalles, projec-
tors, auriculars, telèfons mòbils, impressores, etc.)

Més informació: http://www.tcodevelopment.com/



THE HUNGARIAN ECO-LABEL

Entitats implicades: Organització Hongaresa d’Etiqueta Ecològica (Mi-
nisteri Hongarès de Medi Ambient i Aigua)

Productes o serveis: abasta unes cinquanta empreses, amb més de
tres-cents productes

Més informació: http://okocimke.kvvm.hu/public_hun/

THE POLISH ECO MARK

Entitats implicades: Centre Polonès d’Assaigs i de Certificació

Productes o serveis: diversos productes (aliments, productes químics,
equips elèctrics, articles d’infants, elements de construcció, embarca-
cions d’esbarjo, maquinària diversa, fertilitzants, medicina, agricultura
ecològica, etc.)

Més informació: http://www.pcbc.gov.pl/index.php?page=ekoz-
nak/ekoznak

UMWELTZEICHEN

Entitats implicades: Ministeri Austríac de Medi Ambient

Productes o serveis: productes concrets (neteja sanitària, matalassos,
cadires, equip d’oficina, telèfons digitals, impressores, bombetes de baix
consum, mobles, paper, revestiments, detergents, fusta i productes de
fusta, calefacció, pintures, rentaplats, etc.) i alguns serveis (subministra-
ment d’energia, d’entapissament de mobles, etc.)

Més informació: http://www.umweltzeichen.at/cms/home233/con-
tent.html

USDA ORGANIC

Entitats implicades: Departament d’Agricultura dels Estats Units 
d’Amèrica

Productes o serveis: productes vegetals i animals i els seus derivats

Més informació: http://www.ams.usda.gov/NOP/
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