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Contractació, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, del subministrament de 
mobiliari per a la Casa Capell 

Tipus de contracte: Subministrament 

Procediment de contractació: Negociat sense publicitat  

----- 

Número d’expedient: 117/2010 

Departament licitador: Servei de Compres i contractacions 

Import contracte: 23.417, 56 € (IVA no inclòs) 

Data adjudicació: 4/11/2010 

Dades generals 



•  Situació de partida: 

•  Homologació de mobiliari d’oficina aprovada l’any 2004, 
que no contempla cap aspecte ambiental. 

•  Decret d’Alcaldia 2771/2008 d’adquisició de fusta 
certificada 

•  Objectiu: Dotar la Casa Capell d’un contingut ambientalitzat, 
que la fes exemplificadora. 

Situació de partida 



Procés d’ambientalització 

•  Durant el procés d’ambientalització: 

•  s’han consultat les webs: 

-  http://www.idae.es 

-  http://www.fsc-spain.org 

-  http://www.aeim.org   (Asociación española del comercio e industria de la madera)  

Catalunya: 

-  http://csostenible.net/productesbd/  

-   http://xcr.arc.cat/ 

País Basc:  

-  http://www.productosostenible.net/pags/Productos/Index.asp?
cod=8FD41194-6270-4638-9876-53A08029B7ED 

-  http://www.ihobe.net/Publicaciones  



Procés d’ambientalització 

•  Durant el procés d’ambientalització: 

•  s’han consultat les webs: 

Aragó: 

-  http://portal.aragon.es/portal/page/portal/MEDIOAMBIENTE/CALIDAD_AMBIENTAL/
COMVERD/CATALOGO 

Unió Europea: 

-  http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm 

I s’ha rebut assessorament per part d’Ecoinstitut  



Procés d’ambientalització 

En l’elaboració del plec van sorgir els següents punts crítics: 

Punt crític: Dubtes sobre la incorporació de criteris 

•  Què certifica cada certificat. 

•  Diferència entre FSC recycled i PEFC 100%. 

•  Quins criteris incorpora són inherents a cada 
ecoetiqueta... redundància amb els criteris? 

•  Dubtes sobre com acreditarien ells i com valorariem 
nosaltres determinats criteris (autodeclaracions?). 

•  Criteris obligatoris VS criteris valorables. 

Punt crític: Evaluar article per article o conjuntament. 

•  S’ha optat per fer-ho per lots (mobiliari – cadires). 

•  I dins de cada lot valorar el conjunt. 



•  Objecte: Mobiliari d’oficina de fusta amb qualitat ambiental 

•  Criteris de solvència tècnica: 

Mesures de gestió ambiental, si/no? NO 

Formació específicament ambiental, si/no? NO 

Experiència professional específicament ambiental, si/no? NO 

•  Especificacions tècniques: 

Criteri 1. Cadires operatives: Les parts plàstiques no continguin metalls pesants 
(mercuri, crom i plom) ni productes clorats, com el PVC. 

Criteris ambientals introduïts 



•  Criteris d’adjudicació / valoració: 

LOT 1. En el cas de mobiliari de fusta massissa: 

Criteri 1. Per la garanties de procendencia de la fusta d’explotacions forestals sostenibles 

LOT 1. En el cas de mobiliari de fusta contraplacada: 

Criteri 2. Per la procedència de fusta reciclada 

Criteri 3. Per grau de toxicitat reduït en la limitació de les emissions de formaldehids en els 
taulers 

Criteri 4. Per la consideració d’altres aspectes ambientals en el disseny o la producció dels 
articles 

LOT 2. Per les cadires de llocs de treball, confident i col·lectivitats: 

Criteri 5. Per la garanties de procendencia de la fusta d’explotacions forestals sostenibles 

Criteri 6. % d’alumini i/o acer reciclat (de segona fusió) 

Criteri 7. Inclusió de plàstic reciclat  

Criteri 8. Criteris de certificació ecoetiquetes: genèrics, tèxtil, goma-espuma. 

Criteris ambientals introduïts 



•  Criteris d’execució: -- 

Criteris ambientals introduïts 



Valoració: 

•  Nombre total de punts (puntuació màxima): 100 punts / lot 

•  Distribució de puntuació ambiental: Total 30 punts / lot 

Lot.1 Criteri 1. Fusta d’explotacions forestals sostenibles: màx. 20 pts 

Lot.1 Criteri 2. Fusta reciclada: màx. 15 pts 

Lot.1 Criteri 3. Emissions de formaldehids: màx. 5 pts 

Lot.1 Criteri 4. Ecodisseny: màx. 10 pts. 

Lot.2 Criteri 5. Fusta d’explotacions forestals sostenibles: màx. 10 pts 

Lot.2 Criteri 6. % d’alumini i/o acer reciclat: màx. 5 pts. 

Lot.2 Criteri 7. Plàstic reciclat: màx. 5 pts 

Lot.2 Criteri 8. Ecoetiquetes: tèxtil, goma-espuma: màx. 10 

Licitació 

20 

30 

30 

15 30 

15 



Valoració d’ofertes i adjudicació 

Nombre d’empreses ofertants: 4 (negociat) 

•  Valoració ofertes (per empresa): 

LOT 1 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

Nombre de punts atorgats totals 0 88,75 80,30 0 

Nombre de punts  atorgats totals ambientals 0 20 13 0 

% punts ambientals atorgats (sobre 30) 66,67% 43,33% 

LOT 2 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

Nombre de punts atorgats totals 78,22 61,10 68,75 71,31 

Nombre de punts  atorgats totals ambientals 10 0 0 5 

% punts ambientals atorgats (sobre 30) 33,33% 0,00% 0,00% 16,67% 



Observacions 

•  En el procés d’ambientalització del plec destaquen positivament 
els següents aspectes: 

- El mobiliari ha complert els següents criteris ambientals: 

Fusta contraplacada: 

1) Fusta reciclada acreditable mitjançant les certificacions FSC recycled, PEFC 
recycled material EPF recycled wood standard o equivalents. 

2) Tauler és de classe P1 (emissions < 8mg/100g tauler sec). 

Cadires confident i col·lectivitats 

3) Certificacions FSC mixed , PEFC, o equivalents. 

Cadires de lloc de treball 

4) Tapisseria que compleix els criteris de certificació Oeko-Tex, etiqueta ecològica 
europea, Cigne nòrdic o equivalent. 



Observacions 

•  En el procés d’ambientalització del plec destaquen positivament 
els següents aspectes: 

-  Pressupost adequat per fer aquest tipus de compra. 

-  Ser un espai únic que ha de ser demostratiu. 

-  Ampliar el coneixement del mercat. 

-  Possibilitat d’aplicar algunes especificacions tècniques al 
mobiliari homologat. 



Annex 

Adjuntar a aquest document: 

-  Plec definitiu. 

-  Informe i decret. 

Documents de consulta 


