Productes tèxtils
Indicador/s de seguiment
En la producció de 6.030 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, el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) i la
Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) el nombre de treballadors i treballadores uniformades
ascendeix a 6.030.
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 i la GUB s’ha establert la minimització d’embalatges. I en el cas de
BSM, també s’ha establert 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
Institut Barcelona
Esports

Contracte/s
Subministrament de
samarretes per a la
cursa de la Mercè de
les edicions
corresponents als anys
2019, 2020 i 2021

Criteris ambientals
Es valora l’ús de productes que no siguin
nocius per a la salut i l’ús de fibres
reciclades en la producció de la samarreta.
Es valora la reducció de residus en
l’embalatge i la presentació de la
samarreta.
Es valora l’ús de vehicles amb baix impacte
ambiental en el transport local des del
magatzem fins a la fira del corredor.
S’ha de certificar que la marca de la
samarreta respecta els drets bàsics del
treball en el procés de producció de les
peces de roba.

Districte de Sant
Martí

Subministrament de
vestuari per al personal
del plans ocupacionals

Els principals teixits utilitzats han de complir
amb els requisits de presència de
substàncies
químiques
definides
en
l’estàndard Oeko-Tex, Made in Green o
equivalent.
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Òrgan
contractant

Contracte/s

Criteris ambientals
Es valora la reducció de l’ús de substàncies
tòxiques i la reducció d’impactes ambientals
durant el procés de producció.
Es valora el contingut de fibres o elements
reciclats del vestuari.
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 2019


Assegurar el compliment de la Instrucció 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 del web del Programa A+S
- Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils
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