Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Comissió Central de Subministraments
Plec de prescripcions tècniques que regulen l’Acord marc per al subministrament de
paper per a impressió i escriptura (Exp. CCS 2017 12)

Les prescripcions tècniques que regiran en l’Acord marc seran les que s’especifiquen en
aquest plec.
La presentació del paper serà en paquets de 500 fulls, embalats en caixes de 5 paquets.
A l’embalatge del paper s’hi ha de poder distingir el fabricant, la marca i el model del paper
ofert, la quantitat de fulls que conté, el seu gramatge i les característiques mínimes que es
vulguin remarcar per a la identificació de la tipologia del paper.

La documentació per acreditar les especificacions tècniques i ambientals obligatòries
caldrà incloure-la en el sobre B.
Si no s’aporta aquesta documentació per poder comprovar que el producte compleix
amb les especificacions tècniques i ambientals obligatòries, l’oferta quedarà exclosa.
La resta de documentació acreditativa dels criteris de valoració caldrà adjuntar-la amb
els annexos 9, 10 i 11, clàusula tretzena del plec de clàusules administratives
particulars, i incloure-la en el sobre B

Informat per l’Assessoria Jurídica el 22 de febrer de 2018
Informat per la Intervenció General el 2 de març de 2018
Aprovat per Resolució de la presidenta de la CCS, el 5 de març de 2018
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Per al compliment d’algunes especificacions tècniques caldrà aportar un certificat d’anàlisi
emès per un laboratori, tal com s’indica a continuació. Els laboratoris que emetin aquesta
certificació han de complir la normativa ISO 17025 o equivalent (com per exemple ISO 9001
amb declaració del laboratori conforme els seus equips estan correctament calibrats), caldrà
aportar documentació que demostri aquest compliment. D’altra banda donat que aquestes
anàlisi requereixen un període molt llarg de temps, s’autoritza a les empreses licitadores a
que si en el moment d’aportar la documentació encara no han obtingut els resultats del
laboratori, puguin presentar la sol·licitud d’anàlisi corresponen i demanar que es puguin
aportar els resultats durant el període de temps que dura la valoració de les ofertes.

-

Prescripcions tècniques i ambientals obligatòries per al lot 1, paper de fibra
reciclada

L’acreditació del compliment és farà
amb
la
presentació
d’un
dels
documents següents.

Especificacions
tècniques Lot 1

Criteri

Gramatge

Màxim 80 ± 3,2 gr/m .

 Certificat d’anàlisi segons ISO 536, UNE
EN 536 o equivalent (*)

> 100 anys.

 Certificat d’anàlisi segons ISO 9706,
ISO 5630, UNE EN 57092/1/02, DIN
6738 o equivalent (*) o
 Àngel Blau

Mínim 70 ± 2,5 %.

 Certificat d’anàlisi segons ISO 2470-2 o
equivalent (*)

Mínim ≥ 94 %.

 Certificat d’anàlisi segons ISO 2471,
UNE 57063 o equivalent (*)

Màxim 5 ± 1 % absoluta o

 Certificat d’anàlisi segons ISO 287, UNE
EN 20287 o equivalent (*)

32 ± 7,5 % relativa a 23º C

 Fitxa tècnica o declaració del fabricant

Màxim 260 ± 40 ml/min.

 Certificat d’anàlisi segons ISO 8791,
UNE 57080, DIN 53108 o equivalent (*)

> 0,8

 Certificat d’anàlisi segons
12283 o equivalent (*)

2

Vida arxiu

Blanc
artificial)

(llum

Opacitat

Humitat

Rugositat

Adherència
tòner

del

Idoneïtat tècnica
per
a
equips
d'impressió

95% <5
98% <6



DIN

EN

Certificat de comprovació en laboratori
segons EN 12281, AFNOR Q11-013,
DIN 19309

(*) Si el paràmetre està mesurat amb una altre criteri que no sigui la norma indicada caldrà
especificar la mesura amb que s’ha analitzat i demostrar l’equivalència

Informat per l’Assessoria Jurídica el 22 de febrer de 2018
Informat per la Intervenció General el 2 de març de 2018
Aprovat per Resolució de la presidenta de la CCS, el 5 de març de 2018
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Especificacions
ambientals Lot 1

Origen
fibres

de

les

Productes clorats

-

Criteri

L’acreditació del compliment és farà amb
la presentació d’un dels documents
següents.

El contingut en fibra reciclada serà
del 90%.

 Àngel Blau, o
 Distintiu de garantia de qualitat ambiental
“reciclat i de baix impacte”, o
 Declaració del percentatge i Informe
tècnic del fabricant

No utilització de clor gas en el
procés de fabricació (PCF).

 Distintiu de garantia de qualitat ambiental,
o
 Etiqueta ecològica de la Unió Europea, o
 Àngel Blau, o
 Cigne Nòrdic, o
 Declaració del fabricant

Prescripcions tècniques i ambientals obligatòries per al Lot 2, paper de fibra verge
L’Acreditació del compliment és farà amb
la presentació d’algun dels documents
que s’indiquen a continuació.

Especificacions
tècniques Lot 2

Criteri

Gramatge

Màxim 75 ± 3 grams/m .

 Certificat d’anàlisi segons ISO 536, UNE
EN 536 o equivalent (*)

Vida arxiu

> 100 anys

 Certificat d’anàlisi segons ISO 9706, ISO
5630, UNE EN 57092/1/02, DIN 6738 o
equivalent (*) o
 Certificat del fabricant

Blanc
(llum
natural exterior)

Mínim 150 ± 2 %.

 Certificat d’anàlisi segons ISO 11475 o
equivalent (*)

Blanc
artificial)

Mínim 98 %.

 Certificat d’anàlisi segons ISO 2470, UNE
57062 o equivalent (*)

Opacitat

Mínim 91 ± 2 %.

 Certificat d’anàlisi segons ISO 2471, UNE
57063 o equivalent (*)

Humitat

Màxim 5 ± 1 %.

 Certificat d’anàlisi segons ISO 287, UNE
EN 20287 o equivalent (*)

Rugositat

Màxim 260 ± 40 ml/min.

 Certificat d’anàlisi segons ISO 8791, UNE
57080 o equivalent (*)

Idoneïtat tècnica
per
a
equips
d'impressió

95% <5
98% <6

2

(llum



Certificat de comprovació en laboratori
segons EN 12281, AFNOR Q11-013, DIN
19309 o Declaració del fabricant

(*) Si el paràmetre està mesurat amb una altre criteri que no sigui la ISO indicada caldrà
especificar la mesura amb que s’ha analitzat i demostrar l’equivalència

Informat per l’Assessoria Jurídica el 22 de febrer de 2018
Informat per la Intervenció General el 2 de març de 2018
Aprovat per Resolució de la presidenta de la CCS, el 5 de març de 2018
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Especificacions
ambientals Lot 2

Criteri

Origen
fibres

Almenys un 50% de les fibres
són de boscos de gestió
forestal sostenible.

de

les

Productes clorats

No utilització de clor gas en el
procés de fabricació (paper
ECF o TCF).

L’acreditació del compliment és farà amb la
presentació d’un dels documents següents.
 Certificat FSC o PEFC de cadena de
custòdia, o
 Certificació equivalent, i Declaració sobre el
% de fibres de gestió forestal sostenible FSC
o
 PEFC del paper, o equivalent





Distintiu de garantia de qualitat ambiental, o
Etiqueta ecològica de la Unió Europea, o
Cigne Nòrdic, o
Declaració del fabricant

Especificació ambiental Lot 1 i Lot 2
Qualitat ambiental de la flota de vehicles de distribució del paper
Criteri
Tots els vehicles de la flota han de tenir l’Etiqueta Ambiental Zero emissions Blava, l’Etiqueta
Ambiental ECO, l’Etiqueta Ambiental C Verda o l’Etiqueta Ambiental B Groga, Distintius
Ambientals de la Direcció General de Trànsit.
Nota:
Característiques d'aquests vehicles (N1):
a) Etiqueta Ambiental Zero emissions Blava: Vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles
elèctrics d'autonomia estesa (REEV), vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una
autonomia mínima de 40 km o vehicles de pila de combustible.
b) Etiqueta Ambiental ECO: Vehicles híbrids endollables amb autonomia <40km, vehicles
híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats per
gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, hauran de complir els
criteris de l'etiqueta C.
c) Etiqueta Ambiental C Verda: Vehicles gasolina Euro IV, V o VI o dièsel Euro VI.
d) Etiqueta Ambiental B Groga: Vehicles gasolina Euro III o dièsel Euro IV o V.
L’acreditació del compliment és farà amb la presentació d’un dels documents
següents


Declaració responsable (annex núm. 11)

Variant en l’oferta
D’acord amb el que es preveu a la clàusula onzena del PCAP, les empreses licitadores
podran presentar una única proposició per a cada lot que podrà contenir com a màxim dues
ofertes (oferta més una variant a l’oferta). La variant en l’oferta únicament pot consistir en
una solució tècnica diferent per producte, sempre que es respectin els límits de les
prescripcions tècniques obligatòries.
Com a solució tècnica s’entén qualsevol nivell de l’arquitectura, component o procés del
cicle de vida associat al producte.
La variant en l’oferta podrà consistir en que el producte sigui de fabricant diferent.
Informat per l’Assessoria Jurídica el 22 de febrer de 2018
Informat per la Intervenció General el 2 de març de 2018
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