Productes tèxtils
Indicador/s de seguiment
En la producció de 5.442 uniformes per a treballadors i treballadores
municipals i en 11.500 samarretes tècniques per la cursa de la Mercè
s’han incorporat criteris per limitar la presència de substàncies
químiques i respectar 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 5.442.
Pel que fa als aspectes ambientals, aquest 2020 s'ha adjudicat el nou contracte de
subministrament de vestuari del SPEIS, que ha incorporat per primer cop amb articles de cotó
orgànic (polos i samarretes). La gran majoria de la resta de peces, així com 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.
En tots els casos s'ha requerit garanties que en el procés d’elaboració i en la producció dels tèxtils
emprats en tots aquests uniformes s’ha respectat els drets laborals recollits en la declaració de
l’Organització Internacional del Treball.
L’any 2020 les 11.500 samarretes tècniques per als participants de la Cursa de la Mercè
incorporen criteris ambientals de limitació de la presència de substàncies químiques. Així
mateix s'ha incorporat als plecs per a curses d'anys vinents un nou criteri de valoració del
contingut de polièster reciclat.

Plecs ambientalitzats
Alguns dels plecs assenyalats incorporen també altres criteris i apareixen en altres capítols de
l'informe. Tanmateix els recollim aquí perquè considerem que són significatius, atenent els reptes i
objectius d'estendre l'aplicació de les instruccions.
Òrgan contractant
Institut de Cultura de
Barcelona

Contracte/s
Servei d'acolliment i gestió de
públics per al Festival Grec
de Barcelona 2020

Criteris ambientals
Valoració de la qualitat ambiental i
social de peces de l'uniforme del
personal
Pantaló i samarreta

Departament
d'Enllumenat Gerència adjunta Medi
Ambient i Serveis

Conservació de les
instal·lacions d'enllumenat
públic de Barcelona, 2022-
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Requisits (entre d'altres) per vestuari
amb imatge corporativa municipal
Garanties de qualitat ambiental i
1

Òrgan contractant
Urbans

Contracte/s

Criteris ambientals
social

2025

Garanties de desinstitucionalització i
gestió correcta de peces en desús.
Institut Barcelona
Esports

Direcció executiva de la
marató i la mitja marató de
Barcelona, corresponent a les
edicions 2021, 2022 i 2023

Criteris de valoració (entre d'altres) de
la qualitat ambiental de la samarreta:
Contingut polièster reciclat
Limitació de la presència de
substàncies químiques

Reptes i objectius pel 2021
▪

Avançar en el grau d'exigència, pel que fa a qualitat de la fibra tèxtil: reciclada per fibres
tècniques, orgànica per fibres naturals.

▪

Millorar el coneixement dels sistemes de certificació i la seva traçabilitat

▪

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.).

▪

Estendre l'aplicació a altres organismes del grup municipal.

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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