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Per què una Compra Pública Socialment
Responsable?
• L’Administració com a principal consumidora: L’ Administració en
els seus diferents nivells (local, autonòmica o central) és un dels
majors consumidors.
• L’Administració com a referent: Les Administracions exerceixen de
model de referència i comportament .
• L’Administració com a gestora dels fons públics: La gestió pública
implica un comportament respectuós amb la societat i el medi
ambient. Ha de donar resposta a la creixent sensibilitat dels
consumidors i les consumidores respecte les condicions de
producció dels béns i serveis públics.
• La Compra Pública Socialment Responsable atorga un valor afegit,
de coherència política.

Procés gradual i diàleg de mercat: BARCELONA
•

Des de l’any 2006, Parcs i Jardins demanda a les
empreses licitadores el respecte dels drets laborals
bàsics

•

COM? procés gradual: passant de l’autodeclaració a
l’auditoria per una empresa externa o el certificat
SA 8000 (o equivalent)

•

La gradualitat ha anat acompanyada d’un diàleg de
mercat amb els principals licitadors

•

El resultat és que dos d’aquests proveïdors a dia
d’avui tenen el certificat SA8000

•

S’està treballant en la rèplica d’aquest model en
altres departaments de l’Ajuntament

Els municipis s’uneixen per avaluar els proveïdors: MALMÖ
(Suecia)

La Unitat Central de Compres de
l'Administració de Serveis de Malmö va
rebre el premi SEMCO 2012 per incloure
requisits ambientals i socials en les seves
compres.

•

Creació d’un grup de treball per liderar el
procés d’inclusió de criteris socials

•

Identificació dels productes més propenses a
vulneracions dels drets: aparells electrònics,
mobiliari i materials d’oficina

•

Creació d’un sistema de verificació amb
altres administracions públiques del país (44
municipis suecs en total)

•

La verificació es realitza conjuntament
utilitzant: un codi de conducta, un
qüestionari de seguiment, un model
d’avaluació i una inspecció obligatòria a cada
proveïdor

•

Projecte europeu liderat per SETEM Catalunya i amb la participació de 6 altres
organitzacions europees: People and Planet, Sudwind, SOMO, Danwatch, WEED,
Centrum. Dotació: 1m €. De 2013 a 2015.

•

Objectiu: Creació d’una organització a nivell europeu conformada per administracions
públiques, organitzacions i altres actors que promogui la Compra Pública Socialment
Responsable de productes Electrònics per part de les AAPP.

Electronics Watch:
Vol facilitar a les administracions públiques catalanes la manera més responsable de
comprar productes electrònics a través del seguiment de les condicions laborals a la cadena
de producció i subministrament del sector de l’electrònica.

