
SUBMINISTRA-
MENT DE 
VESTUARI O ROBA 
DE TREBALL

ADQUISICIÓ 
D’ALTRES 
PRODUCTES 
TÈXTILS 
(MARXANDATGE)

SERVEIS QUE 
REQUEREIXIN 
VESTUARI AMB LA 
IMATGE 
CORPORATIVA DE 
L’AJUNTAMENT

Limitació de substàncies tòxiques dels principals teixits i certi�cació de 
productes �nals. Compromís ètic de l’empresa i dels seus proveïdors

Articles de �bres 
sintètiques 
reciclades

Articles de �bres 
naturals 

d’agricultura 
ecològica o de 

comerç just

Gestió ambiental 
de les peces de 
roba en desús i 

reducció 
d’embalatges

ASPECTES DE SOSTENIBILITAT

ÀMBITS D’APLICACIÓ I ABASTINSTRUCCIÓ TÈCNICA 
PER A L’APLICACIÓ 
DE CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
EN ELS

PRODUCTES 
TÈXTILS



2

INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A 
L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT EN ELS 
PRODUCTES TÈXTILS 

L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà 
per la sostenibilitat 2012-2022 i la declaració institucional sobre el comerç just 
de l’Ajuntament de Barcelona de 2002, treballa per millorar la informació sobre 
els aspectes ètics i les característiques ambientals dels productes i productors, i 
per generar demanda de productes i serveis més ecològics.

Aquesta instrucció tècnica dóna resposta a la Mesura de govern de contractació 
pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013), i al Decret d’Alcaldia 
sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de 20 de 
novembre de 2013, que preveu la publicació d’instruccions tècniques per definir 
els criteris ambientals específics que cal aplicar en la compra i contractació dels 
grups de productes i serveis definits com a prioritaris, entre els quals es troben els 
tèxtils (roba de treball).

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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1 OBJECTE

Aquesta instrucció tècnica té per objecte definir, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia 
sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, els criteris per 
a clàusules ambientals, ètiques i de comerç just per a l’adquisició de vestuari per als 
diferents serveis municipals, així com el vestuari del personal adscrit a les contractes, 
que porti roba de treball amb la imatge corporativa de l’Ajuntament, i per adquirir altres 
productes tèxtils. 

Per assolir aquest objectiu, aquesta instrucció:

a. Classifica les principals tipologies de contractes que inclouen tèxtils.

b. Defineix les prioritats que cal tenir en compte en adquirir els productes tèxtils.

c. Defineix els criteris ambientals, ètics i de comerç just que s’han d’aplicar en       
  l’adquisició de roba de treball i uniformes, i en la contractació de serveis amb ús   
  d’uniformes amb la imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

d. Defineix els criteris ambientals, ètics i de comerç just per a l’adquisició d’altres   
  productes tèxtils. 

e. Estableix el sistema de seguiment.

2 ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1 Àmbit subjectiu

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris so-
cials i ambientals, aquesta instrucció s’aplica als contractes del sector públic que subscri-
guin l’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder 
adjudicador, que tinguin per objecte contractual el que estableix l’apartat 3. “Abast”. 

2.2 Incorporació en els plecs

Tots els òrgans de contractació estan obligats a complir aquesta instrucció, i hauran de 
garantir que en tots els casos s’apliquen els criteris ambientals, ètics i de comerç just 
corresponents segons el tipus de contracte, i adaptar-los si és necessari a les característi-
ques del contracte quan ho requereixi. 

En cas d’altres contractes de serveis relacionats amb vestuari, els òrgans de contractació 
hauran d’aplicar i adaptar els criteris bàsics conforme a les característiques del contrac-
te, de manera que el fet d’incorporar-los i complir-los no tingui una repercussió negativa 
en la prestació del servei contractat. 

2.3 Excepció i informe justificatiu

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris 
socials i ambientals, els òrgans de contractació competents o els responsables dels 
contractes podran considerar que les característiques del contracte no són adequades 
per incorporar totes o algunes de les clàusules ambientals, ètiques i de comerç just que 
estableix aquesta instrucció. En aquests casos, l’òrgan de contractació competent haurà 
de justificar-ho degudament a l’expedient segons el que especifica l’apartat 4.2.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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3 ABAST

Aquesta instrucció estableix criteris concrets per a les tipologies de contractes següents:

• Subministrament de vestuari

• Adquisició d’altres productes tèxtils

Aquesta instrucció també s’aplica als contractes d’altres serveis, l’execució dels quals 
requereixi vestuari o roba de treball amb la imatge corporativa de l’Ajuntament de Barce-
lona (com, per exemple, neteja i recollida de residus de la ciutat, enllumenat i contractes 
similars). 

Aquesta instrucció també ofereix criteris a seguir per a la gestió de la roba corporativa en 
desús, tant per al vestuari propi com per al que formi part d’un contracte de serveis. 

En cas d’altres contractes relacionats amb vestuari (com podria ser manteniment de ves-
tuari o contractes de serveis que incloguin lliurament i reposició de roba de treball sense 
imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona o altres contractes) no s’estableixen 
criteris específics, però les prioritats i línies indicades en la instrucció han de servir 
d’orientació en la seva contractació.

4 PRIORITATS QUE S’HAN DE CONSIDERAR EN L’ADQUISICIÓ DE 
ROBA DE TREBALL

4.1 Prioritats en el tipus de roba a adquirir

Conseqüentment amb els diversos compromisos de protecció del medi ambient i de 
responsabilitat social adquirits per l’Ajuntament de Barcelona i amb les diferències en 
termes d’impactes ambientals i riscos associats a la fabricació i distribució de la roba de 
treball, l’ordre de prioritats a l’hora d’adquirir productes tèxtils serà el següent:

• Serà obligatori adquirir i demanar tèxtils procedents d’un procés de producció que 
respecti els drets bàsics en el treball, la bona gestió ambiental i la prevenció de riscos 
laborals.

• Serà obligatori complir amb els requisits de limitació de presència de substàncies 
químiques en els principals teixits emprats en la confecció de les peces i la certificació 
dels principals articles finals. 

• Es valorarà el contingut de fibres o elements reciclats en els principals teixits de polièster.

• Per a certs usos com, per exemple, samarretes o articles tèxtils de marxandatge 
(bosses, mocadors i productes similars) es promou l’ús de teixits fabricats amb fibres 
provinents d’agricultura ecològica o de comerç just.

Altres prioritats ambientals que cal considerar són: 

• Garantir una bona gestió ambiental de les peces de roba en desús i la reducció d’em-
balatges en la cadena de distribució.

En cas que es contractin unes prestacions determinades incloses en els contractes 
anteriors amb empreses d’inserció sociolaboral o centres especials de treball, s’aplicaran 
les mesures i els procediments de reserva social descrites en el Decret d’Alcaldia sobre 
contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de 20 de novembre de 
2013. 

Quan, per motius tècnics, la prioritat que estableix aquesta instrucció no sigui adequada 
al tipus de roba que cal adquirir, la direcció del servei, o l’òrgan de contractació corres-
ponent, haurà d’emetre un informe en què s’indiquin els motius tècnics que justifiquen 
l’opció triada.

Addicionalment al criteri anterior, es podran adquirir productes tèxtils i roba de treball 
amb altres criteris de sostenibilitat, com pot ser la reducció de l’impacte ambiental en el 
procés de producció, entre d’altres.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/


5

4.2 Informe justificatiu

En cas de motius tècnics, la direcció del servei o, si escau, l’òrgan de contractació haurà 
d’indicar i precisar els condicionants considerats per no seguir la prioritat establerta en 
un informe que concreti, com a mínim:  

• Les especificitats dels usos dels tèxtils o la roba de treball que ho justifiquen.

• Les característiques i els requeriments tècnics especials dels tèxtils que ho justifiquen 
i que entren en conflicte o impedeixen aplicar els criteris definits en aquesta instruc-
ció, de manera contrastada.

Aquest informe estarà a la disposició dels responsables del seguiment d’aquesta instruc-
ció, quan així ho requereixin.

5 CRITERIS AMBIENTALS, ÈTICS I DE COMERÇ JUST PER A 
L’ADQUISICIÓ DE TÈXTILS

La taula següent recull els diferents aspectes de sostenibilitat per a cadascuna de les 
tipologies de contractes indicats.

Adquisició de 
vestuari

Compromís ètic de l’empresa i dels seus proveïdors

Limitacions de presència de substàncies químiques

Reducció de l’ús de substàncies tòxiques durant el procés de produc-
ció dels principals teixits

Certificació dels principals articles

Contingut de fibres reciclades en les fibres sintètiques

Cotó d’agricultura ecològica

Gestió d’embalatges

Altres 
productes 
tèxtils

Compromís ètic de l’empresa i dels seus proveïdors

Limitacions de presència de substàncies químiques

Cotó d’agricultura ecològica o de comerç just

Gestió d’embalatges

A continuació es detallen els criteris ambientals, ètics i de comerç just que cal incloure 
en els plecs de contractació descrits anteriorment. En els articles següents s’indica quan 
els criteris es poden incorporar com a especificació tècnica o com a criteri d’adjudicació 
valorable. 

En el cas dels criteris obligatoris, l’òrgan de contractació podrà decidir si exigeix la 
documentació acreditativa a tots els licitadors com a part de l’oferta que s’ha de presen-

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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tar o si accepta una declaració responsable i la seva presentació serà només exigida a 
l’adjudicatari1. En aquest cas, amb el comunicat de l’adjudicació i abans de formalitzar 
el contracte, es requerirà a l’empresa que presenti la documentació corresponent en el 
termini establert. En cas que aquesta empresa no compleixi el requeriment en els termes 
establerts en el plec, s’entendrà que retira la seva oferta i es requerirà la documentació al 
licitador següent, d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

Pel que fa als criteris d’adjudicació, l’òrgan de contractació haurà de determinar, en 
funció dels criteris que hagi seleccionat entre els proposats i de la resta de criteris, la 
puntuació que atribuirà al compliment de cadascun dels criteris d’adjudicació i la fórmu-
la de valoració corresponent.

En cas que en una mateixa licitació es vulguin adquirir teixits o peces de roba de di-
verses tipologies, caldrà incloure per a cada partida els criteris pertinents a la tipologia 
corresponent. Per facilitar la inclusió de criteris ambientals, ètics o de comerç just en 
molts casos és convenient la divisió en lots: per exemple, disposar d’un lot per a samarre-
tes permet incloure criteris específics de cotó orgànic i de comerç just en aquest lot, que 
no serien pertinents per a altres articles de teixits tècnics.  

5.1 Criteris de compliment obligatori per a totes les adquisicions de 
vestuari 

L’òrgan de contractació establirà els requeriments següents en relació amb les caracterís-
tiques bàsiques dels tèxtils:

I- Criteris relatius al compromís ètic de l’empresa i dels seus proveïdors

Cal acreditar que es pot garantir que els tèxtils i altres materials específics emprats en la 
producció i la mateixa producció de l’article objecte de contracte, feta de manera directa 
o mitjançant subcontractació, s’ha dut a terme respectant els drets bàsics en el treball, 
recollits en la declaració de l’Organització Internacional del Treball relativa als principis i 
drets fonamentals.

En l’annex I es pot trobar un model de declaració que recull la informació mínima ne-
cessària per acreditar aquests criteris.

II- Criteris relatius a la limitació de la presència de substàncies químiques

Per reduir els impactes ambientals i els riscos per a la salut, l’òrgan de contractació 
establirà sempre que els principals teixits utilitzats en la confecció de les peces de roba 
han de complir amb els requisits de limitació de la presència de substàncies químiques 
en el producte final, tal com estan definits en l’estàndard Oeko-Tex 100, Made in Green o 
equivalent. 

En l’annex II es pot trobar un model de formulari de comprovació per recopilar la infor-
mació corresponent al criteri.

5.2 Criteris opcionals per a les adquisicions de vestuari i altres productes 
tèxtils

L’òrgan de contractació pot incloure, de manera opcional, criteris ambientals addicionals, 
com a obligatoris o com a millora ambiental de l’oferta, en funció de la situació de mer-
cat. A continuació se n’esmenten alguns exemples:

En l’annex II es pot trobar un model de formulari de comprovació per recopilar la infor-
mació corresponent als criteris relatius a les fibres (I, II i III).

I- Criteris relatius a la reducció de l’ús de substàncies tòxiques i d’impactes ambientals 
durant el procés de producció

L’òrgan de contractació podrà establir criteris relatius a l’ús de substàncies tòxiques i 
la reducció d’impactes ambientals durant el procés de producció, segons els criteris 
per al tipus de fibres, substàncies químiques i valors límit establerts en les principals 

1D’acord amb la modificació de l’article 146 del TRLCSP introduïda per la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i 
la seva internacionalització. 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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ecoetiquetes per a productes tèxtils, com l’Etiqueta ecològica europea, el Cigne Nòrdic o 
equivalents.

II- Criteris relatius al contingut reciclat en cas d’articles de fibra sintètica

L’òrgan de contractació podrà valorar que els articles hagin estat elaborats a partir de 
fibres sintètiques reciclades o que en tinguin un percentatge, així com que incorporin a 
l’article final elements d’acabat reciclats. 

En aquest sentit, s’entén com a fibres reciclades les procedents de restes de producció, 
retalls de la indústria tèxtil i de confecció o de residus tèxtils postconsum. 

III- Criteris relatius a productes de cotó i altres fibres naturals

L’òrgan de contractació podrà valorar que els articles hagin estat elaborats amb fibres 
naturals procedents d’explotacions de producció ecològica, d’acord amb els criteris 
establerts en el Reglament europeu CE 834/2007 o d’origen orgànic segons el Global 
Organic Textile Standard (GOTS) o normes equivalents.  

IV- Criteris relatius a la certificació de les peces de roba principals

L’òrgan de contractació pot establir com a condició especial d’execució que el contractis-
ta obtingui l’etiqueta Oeko-Tex 100 o equivalent per als principals articles finals i que es 
faci càrrec de les despeses derivades de la seva obtenció, incloses les despeses d’anàlisi, 
informe i llicència d’Aitex o organisme corresponent equivalent. 

V- Gestió d’embalatges

L’òrgan de contractació podrà demanar la implementació d’un sistema d’embalatges de 
transport reutilitzables per al lliurament del vestuari fins al lloc convingut. Així mateix, en 
cas que l’Ajuntament acordi amb l’empresa la gestió dels embalatges secundaris, l’òrgan 
de contractació podrà determinar que serà responsabilitat de l’adjudicatari retirar els 
residus de les diferents fraccions (cartró, plàstic o d’altres) seguint el protocol acordat. 

5.3 Criteris específics per a altres productes tèxtils

L’òrgan de contractació podrà determinar que alguns dels productes tèxtils, com samarre-
tes o articles tèxtils de marxandatge (bosses, mocadors i productes similars), compleixin 
els criteris establerts per al comerç just (d’acord amb la Comunicació de la Comissió 
Europea, de 29 de novembre de 1999, relativa al comerç just COM (99) 619 final) o que 
els articles de cotó hagin estat elaborats amb fibres naturals procedents d’explotacions 
de producció ecològica, d’acord amb els criteris que estableix el Reglament europeu CE 
834/2007 o d’origen orgànic segons el Global Organic Textile Standard (GOTS) o normes 
equivalents. 

5.4 Gestió de la roba en desús

Els serveis municipals han de vetllar perquè la roba de treball amb la imatge corporati-
va de l’Ajuntament de Barcelona no pugui tenir un mal ús un cop finalitzat el contracte 
o la seva vida útil. Així, l’òrgan corresponent establirà un procediment intern de retorn 
simultani al lliurament de peces noves2 per a les peces que ho consideri oportú, i en tot 
cas per a aquelles que portin incorporada la imatge corporativa. 

De les peces recuperades, segons el seu estat i les pròpies necessitats del servei, el 
responsable de vestuari establirà, d’acord amb la Direcció de serveis, la gestió que se’n 
fa seguint l’ordre de prioritats següent: 

• Reaprofitament directe intern: per a activitats que així ho permetin, com contractes 
eventuals de molt curta durada, activitats diverses com ara mostres, exhibicions, cur-
sets, etcètera.

• Reaprofitament o reutilització externa: a través de lliurament a entitats amb conveni o 
dels serveis socials del mateix Ajuntament. 

2La Direcció de serveis pot establir situacions d’excepcionalitat, quan explícitament determinades peces es vulguin 
lliurar o deixar en possessió de la persona que n’ha fet ús, com a atenció als serveis prestats, en cas de jubilació, 
etcètera.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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• Reciclatge tèxtil de les peces no reaprofitables o reutilitzables: per mitjà de l’establi-
ment de convenis o la licitació de concursos, en especial amb empreses del tercer 
sector. 

En els dos darrers supòsits, el responsable del subministrament haurà de garantir la 
desinstitucionalització (eliminació d’elements identificadors corporatius) de les peces, 
ja sigui a partir de mitjans propis abans del lliurament a tercers, o bé com a condició 
d’execució del conveni o contracte. A aquest efecte, l’òrgan de contractació requerirà a 
l’organisme receptor la presentació de les garanties corresponents. 

6 CONTRACTES DE SERVEIS QUE INCLOUEN VESTUARI 
CORPORATIU

En els contractes de serveis, l’execució dels quals requereixi vestuari o roba de treball 
amb la imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona, l’òrgan de contractació haurà 
de considerar la inclusió dels criteris ambientals esmentats a continuació: 

I- Vestuari fabricat respectant els drets bàsics en el treball

L’òrgan de contractació podrà exigir que el vestuari del personal encarregat de l’execució 
del servei s’hagi produït respectant els drets bàsics en el treball, recollits en la Declara-
ció de l’Organització Internacional del Treball, relativa als principis i drets fonamentals.

L’acreditació es farà d’acord amb els sistemes d’acreditació que estableix l’annex I.

II- Vestuari amb requisits de limitació de substàncies químiques

L’òrgan de contractació podrà valorar que les principals peces de vestuari compleixin 
amb els requisits de limitació de la presència de substàncies químiques en el producte 
final, tal com defineix l’estàndard Oeko-Tex 100, Made in Green o equivalent. 

III- Altres criteris per al vestuari de treball

L’òrgan de contractació podrà determinar que algunes peces de vestuari compleixin amb 
altres criteris de sostenibilitat: 

• Per a peces de fibra sintètica: elaborades amb fibra reciclada

• Per a peces de fibra natural: elaborades amb fibres naturals procedents d’explotacions 
de producció ecològica, d’acord amb els criteris que estableix el Reglament europeu 
CE 834/2007, o d’origen orgànic segons el Global Organic Textile Standard (GOTS) 
o normes equivalents, o de comerç just, d’acord amb la Comunicació de la Comissió 
Europea, de 29 de novembre de 1999, relativa al comerç just COM (99) 619 final.

IV- Gestió de la roba en desús 

Per tal de vetllar perquè la roba de treball amb la imatge corporativa de l’Ajuntament 
de Barcelona no pugui tenir un mal ús un cop finalitzat el contracte o la seva vida útil, 
l’òrgan de contractació establirà, com a condició d’execució, que a la finalització del 
contracte l’empresa adjudicatària ha de: 

1 Garantir la desinstitucionalització de les peces (eliminació d’elements identificadors  
 corporatius)

2 Garantir-ne la gestió correcta per qualsevol de les formes indicades en el punt 5.4   
 per al vestuari de propietat. 

A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà de presentar al responsable municipal 
del seguiment del contracte la informació legal de l’organisme o empresa receptora de la 
roba i, en el termini acordat, els certificats d’aquesta conforme la roba ha estat gestiona-
da correctament. 

Alternativament, l’òrgan de contractació sempre podrà establir com a condició d’execució 
l’obligatorietat de l’empresa de serveis de lliurar la roba a l’Ajuntament un cop finalitzat el 
contracte. En aquests cas, el procediment de gestió seguirà el que estableix el punt 5.4. 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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7 SISTEMA DE SEGUIMENT

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb crite-
ris socials i ambientals, el responsable del contracte supervisarà que es compleixin i 
s’executin les clàusules ambientals, ètiques i de comerç just que estableixen els plecs. 
Mentre els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible no disposin d’un sistema 
automatitzat de seguiment de l’ambientalització de la contractació, el responsable del 
contracte remetrà, mitjançant l’adreça electrònica ajuntamentsostenible@bcn.cat, la 
informació següent:

• Plecs de contractació.

• Còpia de l’informe d’adjudicació, amb el detall de la valoració dels criteris ambientals 
de les ofertes.

Els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació l’aportació d’informació addicional, entre d’altres, els informes justificatius 
que assenyala l’apartat 4.2.

8 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Per tal que els proveïdors habituals, així com tots els licitadors potencials, es puguin 
adaptar a l’acompliment d’aquesta instrucció, l’òrgan de contractació podrà acceptar en 
contractacions successives les formes següents d’acreditació del compromís ètic que 
especifica l’apartat 5.1: 

• Autodeclaració del licitador

• Compromís de certificació en cas de ser-ne l’adjudicatària

• Presentació dels certificats

Si ho fa així, l’òrgan de contractació haurà d’esmentar-ho de manera específica en els 
plecs de condicions, indicarà el seu caràcter transitori i assenyalarà la necessitat que en 
properes licitacions es presentin els certificats.

Aquesta instrucció no és aplicable a les licitacions, els expedients de les quals ja s’hagin 
obert o aprovat, ni als plecs aprovats o les licitacions públiques pendents de resolució 
amb data anterior a l’entrada en vigor d’aquesta instrucció. 

9 DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta instrucció entrarà en vigor 6 mesos després de publicar-se.
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ANNEX I MODEL DE CERTIFICAT DEL COMPROMÍS ÈTIC 
D’EMPRESA

(Nota: cal que el representant legal de l’empresa signi aquest document sigui i que 
s’imprimeixi en paper de l’empresa. Aquest document únicament és un model. Cal que 
tant el licitador com cada empresa proveïdora presentin aquest certificat i hi indiquin les 
mesures que s’han aplicat per garantir el compliment del seu compromís ètic).

El/la que subscriu 

amb DNI núm.

en nom i representació de l’empresa

amb domicili social al 

sota la seva responsabilitat, CERTIFICA:

Que les empreses subministradores dels teixits principals són: (cal indicar, per a cada 
una de les empreses, adreça, número, ciutat, municipi, telèfon, persona de contacte i 
país)

a)

b)

c)

...

Que les empreses confeccionadores del producte final són: (cal indicar, per a cada una 
de les empreses, adreça, número, ciutat, municipi, telèfon, persona de contacte i país)

a)

b)

c)

Que garantim que la producció, feta de manera directa o mitjançant subcontractació, 
i els tèxtils i altres materials específics que s’hi empren, s’han fet respectant els drets 
bàsics en el treball, recollits en la Declaració de l’Organització Internacional del Treball, 
relativa als principis i drets fonamentals.

Que per tal d’acreditar aquest punt s’adjunta a aquest escrit la documentació següent 
(seleccioneu-la segons el tipus de certificació presentada):

1) Certificat de codi de conducta (SGE 21, SA 8000, Fair Wear Foundation, Made in 
Green o equivalent), o 

2) Certificació d’auditoria feta per auditories externes (adjuntar el nom, l’adreça, el telè-
fon i les dades de contacte de l’empresa certificadora). 

L’empresa podrà eximir-se de presentar aquests certificats quan tota la cadena de pro-
ducció es faci en centres, propis i de tercers, que siguin en Estats membres de la Unió 
Europea. Això implica tant els seus centres de treball, com els centres de treball de les 
empreses subministradores dels principals teixits i d’altres empreses confeccionadores 
del producte. 

En aquest cas, l’empresa ha de marcar la casella següent: 

    Tota la cadena de producció es fa en centres d’Estats membres de la Unió Europea. 

En cas que algun dels centres indicats quedin fora de la UE, l’empresa haurà de pre-
sentar el certificat acreditatiu de l’empresa o, com a mínim, el corresponent al centre en 
qüestió. 

Signatura del representant i segell de l’empresa

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
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ANNEX II EXEMPLE DE FORMULARIS DE COMPROVACIÓ

Per als criteris ambientals obligatoris

Per a cada un dels articles que s’esmenten en el plec tècnic s’haurà d’emplenar un 
formulari amb la informació dels diferents teixits que el componen, al qual s’adjuntarà la 
documentació acreditativa corresponent aportada com a aval. 

La llista de control indica amb un número els tipus d’aval pertinents que corresponen a 
la documentació següent:

 1 Ecoetiquetes oficials: Etiqueta ecològica europea, Cigne Nòrdic...

 2 Estàndards: Oeko-Tex 100, Made in Green

 3 Test o informe de laboratori

 4 Descripció

 5 Fitxa tècnica

 6 Declaració del fabricant

 7 Certificacions d’agricultura ecològica UE o de cotó orgànic (GOTS o equivalent)

Tipus d’article i referència del plec tècnic:

Teixit 1 Pes:

Composició:

Proveïdor del teixit:

Criteris ambientals obligatoris Sí      No Tipus d’aval aportat

Compleix Oeko-Tex 100, Made in Green o equivalent (1, 2, 3)

Teixit 2 Pes:

Composició:

Proveïdor del teixit:

Criteris ambientals obligatoris Sí      No Tipus d’aval aportat

Compleix Oeko-Tex 100, Made in Green o equivalent (1, 2, 3)

Teixit 3 Pes:

Composició:

Proveïdor del teixit:

Criteris ambientals obligatoris Sí      No Tipus d’aval aportat

Compleix Oeko-Tex 100, Made in Green o equivalent (1, 2, 3)

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
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Per als criteris ambientals valorables

Per a cada un dels articles que s’esmenten en el plec tècnic s’haurà d’emplenar un 
formulari amb la informació dels diferents teixits que el componen, al qual s’adjuntarà la 
documentació acreditativa corresponent aportada com a aval.

Tipus d’article i referència del plec tècnic:

Teixit 1 Pes:

Composició:

Proveïdor del teixit:

Criteris ambientals valorables Sí      No Tipus d’aval aportat

Compleix els criteris de productes químics i fibres  
tèxtils de l’Etiqueta ecològica europea, el Cigne     
Nòrdic o equivalent

(1, 6)

Conté fibres reciclades (% en pes) (4, 5, 6)

Conté fibres naturals d’agricultura ecològica (% en pes) (3, 5, 7)

Teixit 2 Pes:

Composició:

Proveïdor del teixit:

Criteris ambientals valorables Sí      No Tipus d’aval aportat

Compleix els criteris de productes químics i fibres  
tèxtils de l’Etiqueta ecològica europea, el Cigne     
Nòrdic o equivalent

(1, 6)

Conté fibres reciclades (% en pes) (4, 5, 6)

Conté fibres naturals d’agricultura ecològica (% en pes) (3, 5, 7)

Teixit 3 Pes:

Composició:

Proveïdor del teixit:

Criteris ambientals valorables Sí      No Tipus d’aval aportat

Compleix els criteris de productes químics i fibres  
tèxtils de l’Etiqueta ecològica europea, el Cigne     
Nòrdic o equivalent

(1, 6)

Conté fibres reciclades (% en pes) (4, 5, 6)

Conté fibres naturals d’agricultura ecològica (% en pes) (3, 5, 7)

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
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