Productes tèxtils
Indicador/s de seguiment
En la producció de 6.238 uniformes per a treballadors i treballadores
municipals s’ha limitat la presència de substàncies químiques i s’han
respectat els drets laborals.
Entre els organismes i dependències municipals Barcelona de Serveis Municipals (BSM), l’Institut
Municipal de Parcs i Jardins, la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) i el Servei de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) el nombre de treballadors i treballadores uniformades
ascendeix a 6.238.
Pel que fa als aspectes ambientals, la gran majoria dels teixits utilitzats en els uniformes de BSM,
la GUB i Parcs i Jardins compleixen amb els requisits de limitació de la presència de substàncies
químiques definits en l’estàndard Oeko-Tex 100, Made in Green o equivalent. A més, en el
contracte de BSM s’ha establert la minimització d’embalatges i l’ús de materials reciclats per
embalar.
Així mateix, tant en el procés d’elaboració com en la producció dels tèxtils emprats en tots aquests
uniformes s’han respectat els drets laborals recollits en la declaració de l’Organització
Internacional del Treball.

Plecs ambientalitzats
Òrgan
contractant

Contracte/s

Institut Municipal  Subministrament de
vestuari d’estiu i
de Parcs i
hivern per als
Jardins
exercicis 2018 i 2019

Criteris ambientals
El principals teixits utilitzats han de complir
amb els requisits de presència de
substàncies químiques definides en
l’estàndard Oeko-Tex 100, Made in Green o
equivalent.
Es valora la reducció de l’ús de substàncies
tòxiques i la reducció d’impactes ambientals
durant el procés de producció, així com el
contingut de fibres o elements reciclats.
Cal garantir el compliment de les normes
bàsiques de l’Organització Internacional del
Treball durant el procés de producció dels
articles objecte de contracte i dels teixits i
altres materials emprats.
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Òrgan
contractant
Gerència de
Seguretat i
Prevenció

Contracte/s
 Adquisició i gestió
de la Uniformitat
Bàsica Operativa per
a la Guàrdia Urbans
de Barcelona

Criteris ambientals
El principals teixits utilitzats han de complir
amb els requisits de presència de
substàncies químiques definides en
l’estàndard Oeko-Tex 100, Made in Green o
equivalent.
Es valora l’establiment d’un sistema de
minimització d’embalatges.
Cal garantir el compliment de les normes
bàsiques de l’Organització Internacional del
Treball durant el procés de producció dels
articles objecte de contracte i dels teixits i
altres materials emprats.

Reptes i objectius pel 2018
 Pla de Contractació Pública Sostenible:
o Mantenir en els contractes de subministrament de roba de treball de personal propi (Parcs
i Jardins, GUB, Bombers, BSM) l’obligatorietat d’acreditar la garantia que els tèxtils
provinguin d’un procés de producció que respecti els drets bàsics en el treball recollits en
la declaració de l’Organització Internacional del Treball relativa als principis i drets
fonamentals. La forma d’acreditació està descrita en la Instrucció tècnica de sostenibilitat
en els productes tèxtils.
o En els contractes d’adquisició de vestuari, mantenir l’obligatorietat de limitació de presència
de substàncies químiques dels principals teixits utilitzats en la confecció de roba de treball.
o Incorporar els dos criteris anteriors en els grans contractes de serveis externalitzats de
l’Ajuntament de Barcelona (ex. neteja i recollida de residus, enllumenat, etc.).

Més informació:
-

Apartat sobre Productes tèxtils de la Web del Programa A+S
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Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els
productes tèxtils
El vestuari adquirit ha de tenir limitada la presència de substàncies químiques i les empreses
proveïdores han de presentar un certificat de compromís ètic.
La Instrucció obliga a adquirir tèxtils procedents
d’un procés de producció que respecti les
convencions
bàsiques
de
l’Organització
Internacional del Treball (OIT), a complir amb els
requisits de limitació de presència de
substàncies químiques, promou les fibres
reciclades, d'agricultura ecològica i del comerç
just i garanteix una bona gestió ambiental de les
peces de roba en desús i la reducció
d'embalatges en la cadena de distribució.

Antecedents
L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona va ser la primera empresa pública espanyola
que, l'any 2006, va introduir clàusules de responsabilitat social corporativa i criteris ètics en els
concursos que convoca anualment per al subministrament de roba de treball. Posteriorment es va
iniciar la incorporació de criteris ambientals en els plecs. El model seguit per Parcs i Jardins es va
estendre a altres licitacions de roba de l’Ajuntament de Barcelona.
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