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Konrad Otto-Zimmermann, 
secretari general de l'ICLEI
"La compra verda implica salvar el nostre
entorn amb diners que, de totes maneres,
es gastarien, i consisteix simplement a
triar productes i serveis que protegeixin
el medi ambient i la societat. El canvi cap
a la compra sostenible és inevitable. Pensi simplement en
com justificaria qualsevol despesa en solucions no 
sostenibles, o fins i tot en productes perjudicials, davant del
seu electorat, els seus conciutadans, les generacions futures
i la seva consciència. Els desastres dels gasos CFC i 
l'amiant arreu del món haurien de ser exemples suficients.
Uneixi's al moviment de la compra sostenible!"

Imma Mayol Beltran, tercera tinent
d'alcalde i membre del Comitè Executiu
de l'ICLEI, Barcelona (Espanya)
"Considerar els tres pilars de la sostenibilitat
en les decisions de compra és certament un
repte, però també resulta molt gratificant
quan aconseguim els nostres ambiciosos
objectius. Les administracions locals de les ciutats del sud d'Europa
han fet passos admirables en fer que les seves compres fossin més
sostenibles els últims anys. No obstant això, no ens hem d'aturar aquí,
ja que tenim molt a aprendre dels intercanvis amb els nostres socis
europeus i internacionals, especialment sobre responsabilitat social en
les compres. Estem orgullosos de ser la seu del sisè esdeveniment
d'EcoProcura i espero rebre'ls aquí, a Barcelona."

Tot Brill, director corporatiu del
Departament de Regeneració i 
Cultura de l'Ajuntament de Leicester,
en representació del consorci del 
projecte LEAP
"Implantar la compra verda pot resultar
molt més senzill i eficaç en el mercat si

s'adopta un plantejament coordinat; aquesta és una de les 
filosofies del projecte LEAP. Si disposen de les eines adequades,
les administracions locals poden liderar aquest moviment utilitzant
el seu poder adquisitiu per enviar un senyal potent al mercat i 
contribuir de manera significativa a la sostenibilitat. EcoProcura
2006 és una fita en els temes de contractació sostenible i estem
molt orgullosos de compartir els resultats del projecte LEAP amb
vostès a Barcelona."

Profesor Ryoichi Yamamoto, 
president de la IGPN 
(Xarxa Internacional de Compra Verda)
"Fomentar el poder adquisitiu i comprar
béns i serveis respectuosos amb el medi
ambient és un pas fonamental perquè el
mercat sigui més verd, i tant les empreses
com els governs tenen una funció clau. Atès que les activitats 
de compra verda continuen prosperant en algunes regions del
món, és important marcar un punt de trobada global per 
divulgar les nostres missions i fomentar altres accions.
EcoProcura 2006 a Barcelona és l'oportunitat perfecta perquè
això es faci realitat accollint la nostra II Conferència 
Internacional de Compra Verda."

Concepción Toquero, subsecretària
del Ministeri de Medi Ambient (Espanya)
"La inclusió dels principis de la 
sostenibilitat en les pràctiques adquisitives
ja és una realitat en nombrosos països.
No obstant això, encara disposem de
moltes oportunitats per assegurar-nos
que el nostre potencial adquisitiu també compleix els objectius
de la protecció ambiental i el benestar social. Els governs tenen
una funció significativa a l'hora de demostrar el lideratge en el
progrés cap a un desenvolupament sostenible. Em plau que 
les empreses i les administracions públiques tinguin l'oportunitat
de discutir en persona estratègies de compra sostenible al
EcoProcura 2006 a Barcelona, tota una fita per als temes 
de sostenibilitat global!"

Francesc Baltasar, conseller de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya (Espanya)
"Motivar els polítics i els funcionaris perquè
actuïn en l'àmbit de la compra verda i
sostenible exigeix coratge i lideratge. Per
assolir l'èxit és absolutament fonamental

trobar possibilitats que motivin les persones i treballar amb els
agents interessats al seu propi ritme. EcoProcura 2006 a
Barcelona congregarà nombrosos agents, perquè les nostres
veus i accions unides tinguin un efecte multiplicador i serveixin
per avançar en altres activitats. Estic orgullós de donar-los la 
benvinguda a aquest emocionant fòrum a Barcelona."

Benvinguda dels socis 

Els nostres amfitrions
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Núria Buenaventura, presidenta delegada
de la Diputació de Barcelona (Espanya)
"Treballar defensant els interessos de 311
municipis exigeix un compromís sòlid per
coordinar accions i compartir experiències 
i coneixements sobre un tema transversal
com és la compra sostenible. EcoProcura

2006 és una gran oportunitat per anar més enllà de les nostres 
fronteres locals i obtenir més coneixements per als nostres centres
locals mitjançant la creació d'associacions amb altres ciutats i 
províncies. Compartir coneixement comporta crear poder."



EcoProcura 2006 és el principal congrés internacional sobre compra sostenible que reuneix grups 
interessats públics i privats de totes les regions del món per fomentar un intercanvi d'idees i experiències
i dissenyar estratègies comunes per a la compra sostenible en un àmbit mundial.

L'ICLEI, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona, el consorci del projecte LEAP, la Xarxa Internacional de Compra Verda
(IGPN), la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Medi Ambient d'Espanya han unit les seves forces per oferir als 
participants un programa atractiu que servirà per aprofundir i ampliar el compromís per adoptar pràctiques de compra
sostenible i accelerar aquest tipus d'accions en els àmbits local, regional i nacional.
EcoProcura 2006 és l'últim d'una sèrie de congressos que han estat a l'avantguarda dels assumptes europeus de compra
sostenible des del primer congrés, celebrat a Hannover l'any 1998. EcoProcura 2006 és el sisè congrés d'aquesta sèrie i
aquest any incorpora la II Conferència Internacional de Compra Verda, com també els resultats del projecte LEAP (Local
Authority EMAS and Procurement) sobre sistemes locals de gestió ambiental i compra sostenible, finançat amb fons de la
Comissió Europea.

Aprendre de les ciutats pioneres d'arreu del món - Les administracions de les ciutats pioneres de tot el món
presentaran les seves experiències i els seus èxits recents. Els casos pràctics se centraran en estratègies i exemples
que afavoreixen la introducció i la penetració en el mercat de productes, serveis i tecnologies sostenibles.

Presentar eines - Es presentaran una gran quantitat d'eines pràctiques dissenyades per ajudar les administracions
públiques a implantar la compra sostenible, inclòs un ampli conjunt d'eines dissenyades pel projecte LEAP. Aquestes
eines abasten assumptes com, per exemple, com es pot integrar la compra sostenible en els sistemes de gestió
ambiental i aprofitar els beneficis de la compra conjunta per fomentar el mercat dels productes verds.
L'ICLEI també presentarà la campanya Procura+ i les fites assolides des que es va llançar el 2004. La campanya 
ofereix als participants un model d'implantació provat i fàcil d'utilitzar per a la contractació sostenible, com també 
criteris clau de compra per a qualsevol administració pública europea.

Fomentar un diàleg amb el sector privat - El congrés facilitarà un mecanisme de diàleg entre el sector privat i el
sector públic per millorar l'enteniment, potenciar la innovació en els productes sostenibles i fomentar un mercat de
productes i serveis sostenibles.
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Objectius del congrés

Celebrem deu anys de treball i èxits!  
L'any 2006, la Secretaria Europea de l'ICLEI celebrarà els seus deu anys d'acció en compra sostenible. Des del 1996, l'ICLEI ha assumit
l'encàrrec dels seus membres d'ajudar els governs locals a fer servir el seu poder adquisitiu per assolir un futur més sostenible per a tots els
ciutadans, i ha treballat des d'aleshores en nombroses iniciatives nacionals i internacionals en l'àmbit de la compra sostenible. Aquestes són
algunes de les fites dels seus deu anys de treball:
1997 - Llançament de la xarxa europea "Buy it Green" (compreu-ho verd) de professionals de la compra sostenible.
1998 - Primer congrés europeu sobre compra ecològica, EcoProcura Hannover (Alemanya). 
2001 - Publicació de la Guia europea d'usuaris de la compra verda.
2002 - Primer estudi europeu de compra ecològica encarregat per la Comissió Europea.
2003 - El consorci d'organitzacions europees dirigit per l'ICLEI publica els primers fets i xifres, que estan a disposició pública, sobre la 

compra verda a Europa, a través del projecte RELIEF.
2004 - Llançament de la campanya Procura+, un moviment europeu per la compra sostenible.



El congrés oferirà un balanç de les presentacions en les sessions plenàries per destacar i, també, introduir els assumptes clau
que es discutiran en grups més petits en les sessions paral·leles, i oferirà l'oportunitat de fer debats entre la Comissió Europea,
els governs nacionals i locals i les empreses.

La Crida a la mobilització del congrés 
En cada sessió s'obtindran resultats pel que fa a idees, plantejaments, projectes, compromisos i aportacions per a la
Crida a la mobilització del congrés. L'esborrany de la Crida a la mobilització del congrés es distribuirà al començament de
l'esdeveniment i la versió final es presentarà als participants per a la seva aprovació en la sessió de cloenda "Ara és
el moment d'actuar".

Formació de noves associacions: grups en xarxa i esdeveniments socials
Els grups en xarxa d'EcoProcura 2006 de Barcelona ofereixen oportunitats úniques perquè els delegats es reuneixin i
formin associacions noves (per exemple, agermanaments entre ciutats), comencin projectes nous i tinguin una perspectiva més
àmplia de la feina d'altres organitzacions. Els participants seran ubicats en grups petits que es reuniran en diferents
punts durant el congrés per discutir més detalladament els temes i les oportunitats que es plantegin durant les sessions, com
també les possibles accions que es puguin emprendre.

Els amfitrions locals espanyols també convidaran tots els participants del congrés a dos esdeveniments vespertins:
una recepció de benvinguda dimecres a la nit i un sopar formal dijous a la nit.

Guia del congrés

Així es desenvoluparà el congrés  
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Dia 1

– Benvinguda dels amfitrions
– Quadre d'experts 

internacionals on es 
recalcarà:
. El progrés i els reptes de 

la compra verda pública
. Les oportunitats per a la 

compra socialment  
responsable.

. El valor de la compra 
sostenible per al sector 
empresarial

– Selecció d'històries d'èxit de 
les administracions públiques
d'arreu del món

– Sessió sobre les oportunitats
per a la compra sostenible 
en el marc jurídic de la Unió 
Europea

– Visites tècniques a projectes 
ambientals de la ciutat de 
Barcelona

Dia 2

– Tallers paral·lels interactius 
sobre nombrosos temes, 
entre els quals s'inclouen:
. Establir polítiques i 

objectius
. Crear plecs per a 

productes clau
. Fer compres conjuntes 

utilitzant ecoetiquetes
. Integrar la compra sostenible

en estratègies de protecció 
climàtica i sistemes de 
gestió ambiental

– Diàleg amb proveïdors de 
diverses àrees de productes 
clau sobre com la compra 
sostenible pot conduir a una 
innovació sostenible a través
del poder del mercat 
col.lectiu

– Sessió formativa sobre 
comerç just en la compra

Dia 3

– Resum de les conclusions 
estratègiques de les sessions 
i dels tallers dels dies anteriors

– Presentacions sobre el 
panorama internacional 
emergent

– Crida a la mobilització dels 
participants del congrés



9.00 Recollida d'acreditacions

10.30 EcoProcura 2006. Benvinguda a Barcelona
President: Gino van Begin, director regional per a Europa de l'ICLEI - Governs Locals per la Sostenibilitat  

Imma Mayol, tercera tinent d'alcalde de Barcelona (Espanya) i membre del Comitè Executiu de l'ICLEI
Núria Buenaventura, presidenta delegada de la Diputació de Barcelona (Espanya)  
Concepción Toquero, subsecretària del Ministeri de Medi Ambient (Espanya) 
Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Espanya)

11.30 El poder de les compres EcoProcura 2006: Crida a la mobilització del congrés
Gino van Begin, director regional per a Europa de l'ICLEI - Governs Locals per la Sostenibilitat 

Gestionar més bé la compra verda: el projecte LEAP
Tot Brill, director corporatiu de Regeneració i Cultura, Ajuntament de Leicester (Regne Unit) 

II Conferència Internacional de Compra Verda: 
estratègies conjuntes en l'àmbit internacional  
Professor Ryoichi Yamamoto, president de la Xarxa Internacional de Compres Verdes (IGPN), Japó  

Acció i compromís: una al·locució imperativa sobre el poder de les compres 
per arribar a la sostenibilitat. Quadre de presentació
Herbert Aichinger, cap d'unitat de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea
Serge Foucher, vicepresident executiu de Sony Europe
Representant de l'Organització Internacional del Treball

13:00 Dinar

Programa-dimecres 20 de setembre
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Stavros Dimas, comissionat de Medi Ambient de la Unió Europea  
"La compra pública sostenible pot reportar beneficis significatius per a l'entorn i el conjunt
de la societat. Amb el seu enorme poder adquisitiu, les administracions públiques poden
tenir una gran repercussió en el mercat i fomentar el desenvolupament de productes 
innovadors i tecnologies sostenibles. És un camp en el qual qualsevol autoritat pública,
independentment de la seva grandària, pot actuar. El congrés EcoProcura 2006 continuarà
tractant molts dels temes presentats en el Congrés Europeu sobre Compra Pública Verda,
celebrat a Graz, l'abril del 2006. La Comissió Europea té el compromís d'actuar en aquest àmbit, per la qual
cosa em satisfà moltíssim donar suport al congrés EcoProcura. Recomano efusivament la participació de
representants de tots els àmbits governamentals."



14.30 Comprendre i assolir els plantejaments de la compra sostenible 

Presentacions paral·leles d'una selecció de casos d'èxit de compra sostenible 
de tot el món 

La ciutat de Göteborg, el municipi d'Amaroussion i l'Eastern Shires Purchasing Organisation 
(ESPO) són socis del projecte LEAP. L'exemple de la ciutat de Santa Monica s'utilitza com un 
bon cas pràctic en el conjunt d'eines del projecte LEAP.
Hi haurà temps per a preguntes i debats en finalitzar cada presentació. 

15.30

18.00 Cloenda de la primera jornada

20.00 Còctel de benvinguda a l'Ajuntament de Barcelona  

Programa

Visites Tècniques 
(vegeu pàgina 10 per a més informació)

Sessio Formativa 
"Oportunitats per a la compra sostenible en el 
marc jurídic de la Unió Europea"
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Ciutat de 
Göteborg (Suècia)
Escoltarem 

l'experiència d'un 

dels governs locals

europeus pioners

després de quinze

anys d'actuacions 

de compra 

sostenible.

Ciutat de 
Sendai (Japó) 
Un exemple d'un

govern local 

capdavanter d'un 

país pioner en 

l'àmbit de la 

compra sostenible.

Estat de 
Vorarlberg (Àustria) 
Com un plantejament

coordinat d'un govern

regional europeu ha

conduït a sinergies 

significatives en la

implantació de la 

compra sostenible.

Ciutat de Santa
Monica (Estats Units)
Una ciutat petita que

s'ha convertit en líder

internacional del 

desenvolupament

sostenible a través de

la compra sostenible.

Municipi
d'Amaroussion
(Grècia) i l'Eastern
Shires Purchasing
Organisation 
(Regne Unit)
Com les accions 
de compra conjunta
sostenible portades 
a terme en el projecte
LEAP han aconseguit
mobilitzar el mercat i
obtenir beneficis 
econòmics. 



9.00 Estratègies i eines per passar a l'acció

Equipar les ciutats per passar a l'acció. Punts principals del projecte europeu LEAP
Helmut Lusser, director executiu de Global to Local Ltd., Regne Unit

Fomentar la compra verda a Europa 
Jill Michielssen, Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea 

El PNUMA i l'agenda internacional per a la compra sostenible   
Monique Barbut, directora del Programa de les Nacions Unides per al medi ambient, 
Divisió de Tecnologia,  Indústria i Economia (PNUMA-DTIE), França (per confirmar)

10.00 Sessions paral·leles A

11.15 Cafè i refrigeris  
(els grups en xarxa es reuneixen durant la pausa)

11.45 Sessions paral·leles B

13.00 Dinar

Dijous 21 de setembre
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Edificis
Com podem
aconseguir que
els edificis nous 
i la restauració
d'edificis siguin
més sostenibles

SGA
Organitzar la 
compra sostenible
mitjançant 
sistemes de
gestió ambiental.

Ecoetiquetes
Com es fan 
servir les 
etiquetes dels
productes en 
la compra 
sostenible

Roba "neta"
Afrontar assumptes
ètics al llarg de la
cadena de 
subministrament
mitjançant la compra
responsable de
roba de feina.

Polítiques locals
Comunicar el
compromís. 
Influir en l'acció 
establint la 
política 
adequada.

Cooperació  
regional  
Reforçar l'acció 
regional mitjançant 
la coordinació 
d'actuacions i 
la creació de 
sinergies.

Productes de
TIC
Com poden els
compradors fer
justícia al medi
ambient i satisfer
les seves 
necessitats de 
tecnologies de 
la informació i la
comunicació?

Electricitat 
verda
Els aspectes
fonamentals per 
ambientalizar les
ofertes públiques
d'electricitat. 

Protecció 
climàtica  
Com pot 
contribuir la 
compra 
sostenible a la
protecció 
climàtica? 

Fusta sostenible  

Com es pot 
obtenir fusta de
fonts sostenibles
i, d'aquesta
manera, contribuir
a protegir i 
conservar els
boscos i el medi
ambient?

Assumptes
locals   
Quines són les
principals barreres
perquè les 
administracions
locals implantin 
la compra 
sostenible i com
es poden 
superar?

Polítiques 
nacionals
Acceptar el repte
des d'una 
perspectiva 
nacional, 
encaminant al 
país per la senda
de la 
sostenibilitat.



Programa

14.30 Mobilitzar el mercat

Integrant la compra sostenible a Europa. Uniu-vos al moviment!
Mark Hidson, director de Compra Sostenible per a Europa de l'ICLEI - Governs Locals 
per la Sostenibilitat  

Les empreses duen la iniciativa. Un plantejament per passar a l'acció en les compres 
sostenibles del Govern del Regne Unit  
Barbara Morton, cap de projectes del Departament de Medi Ambient, Alimentació i Assumptes 
Rurals (DEFRA) del Regne Unit  

Introduir l'eficiència energètica en el sector de les TIC a través de les compres verdes públiques  
Bernard Meric, vicepresident sènior d'Afers Exteriors per a Europa, Orient Pròxim 
i Àfrica de Hewlett Packard International  

15.15 Sessions paral·leles C

16.30 Cafè i refrigeris

16.50 Sessions paral·leles D

18.00 Cloenda de la segona jornada

20.00 Sopar Gaudí al Parc Guëll 
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Compres sosteni-
bles conjuntes 
Com poden unir 

les administracions

públiques de manera

eficaç el seu poder

adquisitiu per recollir

els beneficis dels 

mercats de 

productes verds?

Països en 
desenvolupament i
menys 
desenvolupats 
Què es pot fer per

fomentar les compres

sostenibles en els paï-

sos en vies de desen-

volupament i menys

desenvolupats?

Transport públic
sostenible
Crear associacions

entre proveïdors i

compradors per a un

transport públic més

ecològic.

Cas pràctic sobre 
el cost del cicle 
de vida (LCC)
Descobrir com les

empreses estan

implantant les compres

sostenibles i com fan

una funció important

en estendre les 

compres sostenibles

en el sector públic.

Formació sobre
comerç just 
(continua a la 
sessió paral·lela D)
Sessió per a les 
administracions 
públiques sobre com
es poden comprar
productes de comerç
just d'acord amb la
normativa europea 
de compres.

Compres 
sostenibles 
conjuntes  
Debat:
Establir xarxes de
compra conjunta
regionals/ nacionals.

Països en 
desenvolupament 
i menys 
desenvolupats 
Debat: 
La funció de les 
organitzacions 
internacionals en 
la difusió del concepte
de compra sostenible
arreu del món.

Productes de TIC
Crear associacions

entre proveïdors i 

compradors per 

assolir unes cadenes

de subministrament

més ecològiques.

Estudi de cas 
pràctic empresarial
Com les empreses

estan implantant la 

compra sostenible i 

com fan una funció

important en 

estendre-la en 

el sector públic.

Formació sobre
comerç just 
(continuació)
Sessió per a les 

administracions 

públiques.



Divendres 22 de setembre
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9.00 Sessions paral·leles E

10.10 Difondre el moviment

El panorama internacional emergent  
Zhang Xiaodan, Centre de Desenvolupament Ambiental de l'Administració de Protecció Ambiental 
de l'Estat, Xina 

Impulsar la comptabilitat governamental sobre compra verda
Cynthia Vallina, analista de l'Oficina de Gestió i Pressupost, Oficina Executiva del President, 
Estats Units

Torn de preguntes

11.30 Cafè i refrigeris (pausa per als grups en xarxa)
(Pausa per als grups en xarxa perquè es reuneixin i preparin la sessió de cloenda)

12.00 Ara és el moment de passar a l'acció! Sessió de cloenda

Els participants dels grups en xarxa consideren els pròxims passos i identifiquen les 
prioritats per estimular més l'acció en l'àmbit local pensant de manera global.

Llançament de la Crida a la mobilització del congrés 

13.00 Cloenda del congrés

Integrant la compra sostenible a Europa 
Com pot la campanya Procura+ ajudar les 

administracions públiques amb les seves activitats 

de compra sostenible?

Taller obert
El tema el determinaran

els delegats del congrés. 

Cas pràctic 
empresarial  
Descobrir com les

empreses estan 

implantant la compra

sostenible i com fan 

una funció important 

en estendre-la en 

el sector públic.



Visites tècniques
Barcelona convida els assistents al congrés a visitar projectes i llocs d'interès a la ciutat o als seus
voltants. Es requereix una acreditació especial, com també un nombre mínim de participants 
acreditats per sessió. Aviat, a la pàgina web hi haurà més informació sobre aquestes visites.

EcoProcura 2006 representa una oportunitat magnífica perquè la seva empresa ampliï el seu perfil
internacional i es beneficiï del seu treball per la sostenibilitat. Pel fet de relacionar-se amb més de 300
participants de gran nivell del sector públic i del privat (inclosos responsables polítics, compradors i
proveïdors), vostè podrà establir contactes personals amb grups d'interès clau que treballen en favor
de la compra sostenible arreu del món.
Per ajudar-lo a beneficiar-se d'aquesta oportunitat, EcoProcura 2006 ofereix un mecanisme de diàleg a
través de l'EcoBusiness Forum, on podrà mostrar i presentar els seus productes i serveis més innova-
dors a experts a la zona d'exposicions del congrés. D'aquesta manera, podrà crear noves associacions
i situar el seu negoci al capdavant de l'activitat internacional de compra sostenible.
EcoProcura 2006 és un esdeveniment que la seva empresa no es pot perdre! Posi's en contacte amb
els organitzadors del congrés per assegurar el seu espai d'exposició.

Elements especials  

EcoBusiness Forum

V1. Aplicació de sistemes de
gestió ambiental a les platges 
de Barcelona  

Es visitaran les platges de
Barcelona i es veuran les mesures
de gestió ambiental com ara la
recollida selectiva, de reducció 
de soroll, de compra verda en els
quioscs de la platja, mesures de la
qualitat de l'aigua i la sorra i el con-
trol ambiental, entre altres. Part de
la visita es farà amb bicicleta.

V2. Integració i restauració

Es visitarà l'emplaçament del
Fòrum de les Cultures de Barcelona,
on s'han construït i integrat
instal·lacions ambientals, com ara
una planta de tractament d'aigües
residuals, una planta incineradora 
i una planta d'energia fotovoltaica,
de tal manera que s'ha creat un
espai públic urbà.A continuació es
visitarà el riu Besòs, que s'ha 
recuperat per a l'oci mitjançant el
soterrament dels cables d'alta 
tensió i la millora les condicions
ambientals de la llera del riu. Això
ha augmentat significativament la
biodiversitat i la productivitat marina.

V3. Mobilitat urbana

Aquesta visita els durà a les oficines
de Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) i se centrarà en la
mobilitat urbana a Barcelona i, més
concretament, en la repercussió de
la recent norma ISO 14001 en el
transport públic de Barcelona. Els
canvis produïts inclouen autobusos
de gas natural, mesures de recollida
selectiva d'escombraries i reciclatge,
mesures d'estalvi d'aigua i reciclatge,
mesures d'estalvi d'energia i 
eficiència, i proves d'autobusos
moguts per hidrogen, 
entre altres.
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Preu del congrés i inscripció
Sector públic/sense ànim de lucre: 300 euros
Sector privat/empreses: 560 euros
S'aplicarà un preu reduït de 240 euros als membres de
l'ICLEI, als participants de la campanya Procura+ i als
socis nacionals de Procura+.
L'abonament d'aquesta taxa permet participar en totes 
les sessions, inclosos les sessions formatives i les visites
tècniques, els materials del congrés, els dinars, les 
pauses, un sopar i una recepció nocturna.
La informació sobre el pagament i les dades es poden 
trobar en el formulari adjunt. També es pot fer el registre
en línia a la pàgina web del congrés.
Finançament
Hi ha un finançament limitat per als representants 
governamentals dels països en vies de desenvolupament.
Els participants que necessitin aquest finançament han de
posar-se en contacte amb el Centre de Formació
Internacional de l'ICLEI.
Idiomes
Els idiomes oficials del congrés seran l'anglès, el castellà i
el català. S'oferirà interpretació simultània en la mesura
que sigui possible. Consulti la pàgina web del congrés per
obtenir informació més actualitzada.
Viatge i transport local  
Es pot arribar fàcilment a Barcelona per terra, mar i aire. 
A la pàgina web del congrés hi trobarà informació sobre
com s'arriba a Barcelona. El 
Palau de Congressos, també anomenat recinte de
Montjuïc, es troba al centre de la ciutat i està ben comunicat
amb transport públic. L'aerobús de l'aeroport, les línies 1 i
3 de metro i nombroses línies d'autobús tenen parada a la
plaça d'Espanya, just davant del recinte del congrés. Per
protegir el medi ambient, li demanem encaridament que
consideri l'ús del transport públic i de mitjans alternatius
com ara les bicicletes per moure's per la ciutat. Per a més
informació visiti la pàgina web del congrés.
Allotjament
En el preu d'inscripció no s'inclouen els costos d'allotjament.
S'han acordat tarifes especials d'hotel per als participants
del congrés amb nombrosos hotels situats prop del recinte
a Barcelona. Per a més informació sobre els preus i les
reserves d'aquests hotels, visiti la pàgina web del congrés.
Més informació
disponible a la pàgina web del congrés:
www.iclei.org/itc/ecoprocura2006

Ambientalitzar EcoProcura 2006 - 
un amfitrió compromès

El congrés EcoProcura 2006 treballarà activament per 
minimitzar els impactes ambientals locals i globals que aquest 
esdeveniment produeixi. El congrés també contribuirà a 
reforçar els estàndards ecològics per a futurs esdeveniments 
de l'ICLEI. Les mesures d'ambientalització inclouen:
– Foment del transport públic.  
– Llibretes de paper reciclat. 
– Bosses dels delegats fabricades amb material reciclat a 

través d'un projecte social.
– Transport a les visites tècniques en autobusos amb 

emissions reduïdes.
– Inclusió de productes orgànics i de comerç just en la 

recepció i en el sopar oficial, com també compromís de 
compensar les emissions de CO2 que es generin localment 
(recinte, menjars, residus, transport, etc.).

Barcelona, la ciutat amfitriona d'EcoProcura 2006, ha treballat
estretament amb l'ICLEI en la direcció de l'Agenda  d'ambientalització
d'esdeveniments. Va albergar el I Simposi Internacional
d'Esdeveniments Verds, entre el 20 i el 22 de setembre de 2004,
amb el qual va iniciar un debat internacional amb les ciutats i els
organitzadors de l'esdeveniment per comprendre com es poden
reduir les repercussions ambientals i socials d'esdeveniments a
gran escala. Amb l'objectiu d'assegurar-se que l'"activisme" verd i
l'acollida del congrés són sostenibles tant per a la ciutat com per
al medi ambient, es va aprovar un pla d'acció que inclou una
declaració model per a la planificació d'esdeveniments verds,
principis de gestió per incloure criteris de sostenibilitat i creació
d'una xarxa informal de cooperació.

El Llegat Climàtic de l'ICLEI és una iniciativa per reduir les 
repercussions ambientals dels esdeveniments de l'ICLEI. El Comitè
Executiu de l'ICLEI ha decidit que sempre que no es puguin evitar
les emissions de CO2 en els esdeveniments i els viatges de 
negocis s'han de fer pagaments compensatoris. Es poden abonar
pagaments per compensar les emissions de CO2 dels viatges aeris
relacionats amb el congrés segons la distància recorreguda pels
participants per assistir-hi. Durant el congrés es fomentarà 
activament la compensació de les emissions de CO2 dels partici-
pants. Els fons que es generin a través de la iniciativa del Llegat
Climàtic de l'ICLEI serviran per finançar un projecte de mecanisme
de desenvolupament net (reducció de CO2) a través d'una iniciativa
espanyola, el projecte ZeroCO2.

Per a més informació, visiti: 
www.iclei.org/worldcongress2006/greening 



Recinte del congrés

Secretaria del congrés
Centre de Formació Internacional de l'ICLEI 
Leopoldring, 3. D-79098 Friburg (Alemanya)
Tel. +49-761 / 36892-20
Fax +49-761 / 36892-29
ecoprocura2006@iclei-europe.org
www.iclei.org/itc/ecoprocura2006

Patrocinadors:

Palau de Congressos
Fira de Barcelona - Montjuïc 
Metro: estació Espanya
Av. Reina Maria Cristina, s/n. 
08004 Barcelona 
Tel. (+34) 93 233 20 00 
www.firabcn.es 
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sostenible  de l'ICLEI 

a Europa tenen 
com a nucli la 
campanya europea

Procura+. L'objectiu de la campanya
és implantar la compra sostenible a
Europa i l'enorme potencial de la
compra pública per enviar un 
missatge sòlid i coherent al mercat
per millorar el subministrament de
productes i serveis sostenibles. La
campanya ofereix als participants
un model provat i senzill d'implantació
de la compra sostenible i criteris
clau de contractació per a qualsevol
autoritat pública europea, com
també una plataforma europea per
presentar les seves activitats de
compra sostenible. Per a més 
informació, visiteu: 
www.procuraplus.org

El projecte LEAP
(Local Authority EMAS and Procurement) 

està cofinançat 
per la Comissió
Europea i ofereix

una sèrie d'eines pràctiques per 
ajudar les administracions públiques
a implantar la compra sostenible i
afavorir la seva integració en els
sistemes existents de gestió 
ambiental. El projecte també
explora les possibilitats que 
ofereix la compra transnacional
conjunta per promoure 
el mercat de productes ecològics.
En el transcurs del congrés es
presentaran les troballes del 
projecte i les eines desenvolupades,
inclòs un model de compra con-
junta.Per a més informació, visiteu:
www.iclei-europe.org/leap

La II Conferència Internacional
de Compra Verda  

representa la 
continuació de 
la primera 

convocatòria, que va tenir lloc 
a Sendai (Japó) l'octubre del
2004. L'objectiu és reunir 
compradors i productors de tots
els àmbits governamentals i 
d'empreses privades per analitzar
estratègies conjuntes i promoure
la compra verda en l'àmbit 
internacional. Després de l'èxit de
la I Conferència de Sendai es va
crear la Xarxa Internacional de
Compra Verda, amb seu a Tòquio,
amb la finalitat d'impulsar l'agenda
internacional relacionada amb
aquest tema. Per a més informació,
visiteu: www.igpn.org 
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