Informe de Modificació dels criteris de solvència
Acord Marc material de papereria, equips relacionats amb informàtica, consumibles informàtics
i segells de TMB.
L'obligació d'introduir mesures respecte la política mediambiental i de qualitat del adjudicataris
en les licitacions públiques atorga llibertat als Òrgans de Contractació per decidir si les
incorpora com a criteri de solvència o com a condició especial d’execució.
En el present Acord marc es va decidir incorporar-les com a criteri de solvència a l’Apartat P del
PCP
Es van incloure les següents:
1 Disposar d’un sistema de gestió de qualitat, emès per un organisme independent, conforme a
les normes europees de certificació establert en qualsevol estat membre de la Unió Europea.,
segons norma ISO 9001. Documentació a aportar en sobre 1: certificació.
2 Disposar d’un sistema de gestió de qualitat mediambiental, emès per un organisme
independent, conforme a les normes europees de certificació establert en qualsevol estat
membre de la Unió Europea segons la norma UNE-EN-ISO 14001. Documentació a aportar en
sobre 1: certificació
Analitzem l'obligació imposada als licitadors d’estar en possessió dels certificats ISO 14001,
Sistema de Gestió Ambiental i ISO 9001, sistema de gestió de Qualitat.
La norma ISO 14001 és una norma ambiental internacional aplicable a qualsevol empresa que
especifica tots els requisits necessaris per a establir un Sistema de Gestió Ambiental a una
organització, que pot ser utilitzada per millorar el seu acompliment ambiental i que és utilitzada
per a gestionar les responsabilitats ambientals de l'organització de forma sistemàtica. El
compliment d'aquesta norma, a l'igual que passa amb les restants normes ISO, és de caràcter
voluntari. Voluntarietat que també és predicable de la sol·licitud i obtenció de la certificació ISO
per part de les empreses, podent perfectament aquestes tenir un Sistema de Gestió Ambiental
d'acord amb la referida norma, sense trobar-se certificat. En conseqüència, disposar d'un
Sistema de Gestió Ambiental és una decisió que correspon adoptar a les empreses en el marc
de la política mediambiental que pretenguin dur a terme i la certificació de disposar de un
Sistema de Gestió Ambiental determinat no implica necessàriament una correcta actuació
ambiental de l'empresa, sinó que es troben avaluats i acceptats per un organisme independent
de certificació.
El mateix criteri es pot indicar respecte la ISO 9001.

Davant el fet que disposar de les certificacions és una decisió empresarial i donat que
l’exigència d’aquestes certificacions pot impedir que es puguin presentar alguns empresaris
que no reuneixen aquests requisits exigits en els plecs però que, sens dubte, son plenament
solvents i poden donar compliment a l’objecte del contracte sense cap tipus de problema.
En atenció a l’indicat als articles 93.2 i 94.2 LCSP
“Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos por
organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y también
aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los
empresarios” (art. 93.2 LCSP)
“También se aceptará una descripción de las medidas de gestión medioambiental ejecutadas,
siempre que el licitador demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con
arreglo al sistema o norma de gestión medioambiental aplicable” (art. 94.2 LCSP)
I atenent a la redacció de l’art. 90 LCSP que indica que els que els plecs poden contenir altres
mitjans d'acreditació de la solvència i que només a falta de regulació expressa en els mateixos
jugarà l'acreditació especificada expressament en la Llei .
Es proposa a l’òrgan de contractació la modificació de l’apartat de solvència tècnica del Plec de
clàusules particulars de

l’Acord Marc de material de papereria, equips relacionats amb

informàtica, consumibles informàtics i segells de TMB en aquests dos punts, quedant de la
següent manera:
Aportar Declaració responsable de les Mesures per garantir la qualitat dels subministraments.
Tenir implantat un sistema de gestió de la qualitat. L’acreditació documental serà mitjançant
l’entrega d’un certificat vigent conforme l’empresa té implantat i aplica un sistema de gestió de
la qualitat, segons les normes ISO 9001, altre model reconegut internacionalment, o bé un
Manual de Qualitat propi on s’indiquin les especificacions que en matèria d’assegurament de la
qualitat de subministraments s’aplicaran al present contracte que inclogui, com a mínim, la
descripció detallada dels procediments de gestió amb els clients.
Aportar Declaració responsable de les Mesures per garantir la Gestió ambiental dels
subministraments.
Tenir implantat un sistema de gestió ambiental. L’acreditació documental serà mitjançant
l’entrega d’un certificat vigent conforme l’empresa té implantat i aplica un sistema de gestió de
Ambiental, segons les normes ISO 14.001, altre model reconegut internacionalment, o bé un
Manual de sistema de gestió propi on s’indiquin les especificacions que en matèria de gestió

ambiental s’aplicaran al present contracte que inclogui, com a mínim, la descripció detallada
dels procediments de gestió ambiental dels residus.
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