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Comunitats d’arreu del món s’estan enfrontant a les dràstiques conseqüències del canvi climàtic, a un ús

excessiu dels recursos naturals, a les amenaces a la biodiversitat i a un augment de la pobresa. Per tant, cada

dòlar, euro, ien i qualsevol altra divisa del pressupost públic s’hauria de gastar en productes i serveis que

fomentin el desenvolupament sostenible. La compra i la compra sostenible haurien de ser una mateixa cosa. La

sostenibilitat (el creixement econòmic, el desenvolupament social i la protecció del medi ambient) haurien de

ser l’eix central de la compra pública. No hi pot haver un lideratge responsable sense unes compres sostenibles.

El canvi cap a uns models de producció i consum més sostenibles és un dels reptes més importants plantejats per

al segle XXI. El sector públic posseeix un poder de compra significatiu; és responsable del 15-25 % del PIB en la

majoria de països, fet que brinda una oportunitat i confereix una responsabilitat real en el foment del

subministrament d’uns productes i d’uns serveis més sostenibles. Tanmateix, això només serà possible si els

milers d’actors integrants del sector públic uneixen els seus esforços per enviar un senyal clar i unificat al

mercat.

Una globalització i integració dels mercats més gran, tal com succeeix en el marc de la Unió Europea, no

solament planteja reptes i problemes a les compres sostenibles, sinó que presenta una nova oportunitat d’influir

en els mercats d’una manera tangible.

Nosaltres, delegats del congrés EcoProcura Barcelona 2006, ens comprometem a convertir les compres

sostenibles en una realitat pràctica, i fem una crida a la mobilització de les organitzacions públiques i privades

per cooperar i assolir aquest mateix objectiu. Reconeixem els assoliments significatius de moltes autoritats

públiques pioneres, així com d’organitzacions internacionals i empreses, en el progrés cap a les adquisicions

sostenibles. Ha arribat el moment de passar de l’acció individual a la generalització de les compres sostenibles.

Nosaltres, en qualitat de participants, instem:

Els governs nacionals i la Comissió Europea a:

� comprometre’s amb les adquisicions sostenibles i difondre l’exemple mitjançant les seves pròpies accions

de compra i en el compromís de recursos financers amb tercers;

� garantir que la normativa d’adquisicions públiques permeti i exigeixi a les autoritats públiques la inclusió

de criteris socials, ambientals i ètics en els processos de compra pública;

� fomentar la implantació de les adquisicions sostenibles entre el conjunt de les autoritats públiques;

� garantir que els prestadors de serveis públics exigeixin als seus proveïdors, i als béns i serveis que aquests

ofereixin, el compliment de la legislació social i ambiental, així com dels acords internacionals en aquesta

matèria;

� fixar uns indicadors i uns objectius de rendiment de compliment preceptiu a escala nacional i europea;

� proporcionar més recursos per a la formació de personal de compres, promoure les bones pràctiques,

recaptar proves fefaents que demostrin els seus avantatges, divulgar informació i facilitar unes directrius

pràctiques als prestadors de serveis públics;

� desenvolupar i utilitzar les eines organitzacionals/nacionals/internacionals, juntament amb uns estàndards

ambientals i socials harmonitzats de productes i serveis, en la mesura que es pugui.

Les autoritats públiques locals i regionals a:

� adoptar polítiques destinades a comprometre’s en la inclusió de qüestions d’àmbit ambiental i social en les

seves activitats d’aprovisionament;

� prendre la iniciativa en la tasca de col·laborar amb altres autoritats, ajudant-les a implantar unes

adquisicions sostenibles eficaces;

� adoptar un enfocament de «millor valor» (per exemple, donant rellevància a la sostenibilitat) en la presa de

decisions de compra;
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� comprometre’s de manera constructiva amb el sector privat en l’impuls de processos innovadors i promoure

la sensibilització sobre la necessitat de més sostenibilitat en la producció;

� desenvolupar una estratègia, assignar recursos, emprendre formació i fomentar la conscienciació del

personal de compres amb la finalitat de garantir la implantació d’aquests compromisos;

� promoure l’ús de les eines ja existents per a les compres sostenibles;

� compartir de manera activa les experiències positives i negatives respecte a les adquisicions sostenibles amb

altres autoritats públiques, per exemple per mitjà de l’adhesió a xarxes d’intercanvi i a campanyes

nacionals/internacionals.

Les institucions, xarxes i associacions internacionals a:

� comprometre’s en la promoció de les compres sostenibles i difondre l’exemple en les seves pròpies accions

de compra i en el compromís de destinar recursos financers a tercers;

� ocupar un paper clau a l’hora de propiciar una millor percepció i promoció del concepte de «compres

sostenibles», divulgant les millors pràctiques, unes directrius pràctiques i materials formatius per al

personal de compres;

� encoratjar el desenvolupament i l’ús d’uns estàndards ambientals i socials harmonitzats per als productes i

serveis.

El sector privat a:

� comprometre’s en la integració de criteris ambientals i socials, i en les seves pròpies accions de compra;

� millorar contínuament la seva producció i els seus productes, competir per uns productes més ecològics i

socialment responsables;

� produir i oferir al mercat dels països en desenvolupament uns productes que no perjudiquin la qualitat

ambiental i social;

� iniciar converses amb les autoritats públiques per identificar millores en la qualitat ambiental i la

responsabilitat social de la fabricació i l’ús de productes, així com de la prestació de serveis;

� incrementar la investigació del desenvolupament de productes i serveis innovadors, tant des del punt de

vista ambiental com social, i entaular comunicació amb les autoritats del sector públic i altres actors

importants.

La Declaració final de la conferència EcoProcura 2006 ha estat desenvolupada per l’ICLEI i el Consorci del

projecte LEAP
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La Declaració final de la conferència EcoProcura 2006 té el suport de:

   

Per a més informació contacteu amb:

Mark Hidson, director de Compres Sostenibles

Secretaria Europea de l’ICLEI, Leopoldring 3, D-79098 Freiburg, Alemanya

Tel.: +49761 368920 | Correu electrònic: procurement@iclei-europe.org

                                                
1 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 les compres sostenibles i a afavorir la seva integració

en els sistemes existents de gestió ambiental. Per a més informació, visiteu: www.iclei-europe.org/leap


