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» Nota de Premsa 

27 de juny de 2017 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Barcelona edita i presenta a les entitats la nova Guia 

de Contractació Pública Ambiental  
 

» La segona reunió de la Taula de Contractació Pública ha servit per incorporar les 

entitats ambientalistes en aquest espai de debat i presentar la Guia de contractació 

pública ambiental i el Decret de contractació sostenible que recull aquests criteris i 

principis 

 

» Les mesures establertes a la guia persegueixen reduir l’impacte ambiental associat a 

l’activitat municipal a través d’impulsar i incrementar l'eficiència en el consum de 

recursos, la contractació de serveis ecològics i l’ecoinnovació i gestió ambiental de 

les empreses contractades 

 

» A la taula també s’ha presentat el decret d’instrucció de regulació de les fórmules de 

valoració del preu en la contractació municipal, que fixa una formula bàsica que  

facilita el càlcul, permetent una major objectivitat, simplicitat i transparència  

 

» La primera reunió de la Taula de Contractació Pública, celebrada al passat mes 

d’octubre amb la presència de l’Alcaldessa, va servir per presentar les guies de 

contractació social  

 

L’Ajuntament de Barcelona ha acollit avui la segona reunió de la Taula de Contractació Pública, 

que ha servit per incorporar les entitats ambientalistes en aquest espai estable de diàleg i debat 

permanent entre l’administració i els agents econòmics i socials. La trobada ha servit per 

presentar, entre altres qüestions, la Guia de contractació pública ambiental i el nou Decret de 

Contractació Pública Sostenible, aprovat el passat 24 d’abril, que  recull totes les mesures i 

criteris socials, laborals, ambientals i d’innovació que han de guiar els contractes i les licitacions 

de tot el grup Ajuntament de Barcelona. 

 

Així mateix, la trobada també ha servit per presentar el decret que aprova la instrucció de 

regulació de les fórmules de valoració del preu en la contractació pública municipal, que 

estableix i fixa una formula bàsica per ponderar les ofertes en tots els contractes municipals. Es 

parteix de la premissa que el preu no es determinant per la selecció de la millor oferta, reduint 

el seu pes en la puntuació total i fixant com a oferta més avantatjosa la que ofereix una millor 

relació entre la qualitat de la prestació i el preu.  

 

El fet de fixar una formula bàsica per ponderar ofertes i dota d’una major objectivitat, simplicitat 

i transparència el procés de valoració de l’apartat econòmic de les ofertes. Aquesta proposta, 

resultat d'un procés d'estudi intern de quasi un any, permet donar coherència i establir uns 

requeriments bàsics comuns a tota la contractació municipal alhora de valorar les ofertes 

econòmiques. 
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Benvinguda a les entitats ambientalistes a la Taula de Contractació Pública 

 

A la reunió d’avui s’han incorporat, de manera estable, a la Taula el Club EMAS, el Col·legi 

d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), el Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC), 

Greenpeace Catalunya, la fundació Catalana per a la prevenció de Residus i el Consum 

Responsable i la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA. Aquestes entitats se 

sumen als sindicats, organitzacions empresarials, entitats del tercer sector i organitzacions 

socials que formen part de la Taula, constituïda el passat mes d’octubre.  

 

La introducció de criteris ambientals en la contractació pública municipal és un dels instruments 

clau per impulsar processos de millora contínua per tal d’augmentar l’eficiència en el consum 

de recursos naturals i econòmics i reduir l’impacte ambiental associat a l’activitat municipal. Aixi 

mateix, serveixen per impulsar una major oferta de productes i serveis que facin un ús més 

eficient de recursos i per potenciar la innovació i gestió ambiental de les empreses. 
 

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, 

treballa fermament per introduir criteris de sostenibilitat en la seva activitat i gestió. En aquest 

sentit, ha desenvolupat el programa “Ajuntament + Sostenible” (programa A+S), un programa 

que inclou les iniciatives de millora ambiental de l’organització municipal. L’ambientalització del 

conjunt de la contractació municipal és, precisament, un dels principals objectius d’aquest 

programa. 

 

Continguts de la Guia de contractació pública ambiental 

La Guia de contractació pública ambiental incorpora les Instruccions tècniques per a l'aplicació 

de criteris de sostenibilitat per a dotze productes i serveis considerats prioritaris: 
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Com a novetat, per als productes i serveis fora de l’àmbit d’aplicació de les instruccions, la Guia 

de Contractació Pública Ambiental inclou també pautes per a la introducció de criteris 

ambientals en les diferents fases de la contractació. 

 

El Decret també preveu que aquesta guia podrà ser complementada amb noves instruccions 

sobre altres àmbits. En aquest sentit, recentment s’ha aprovat la Instrucció tècnica per a 

l’aplicació de criteris de sostenibilitat en Exposicions. 

 

Nou sistema de control i seguiment del compliment de les mesures  

 

Amb l’aprovació d’aquesta guia es pretén donar un impuls a la implantació d’aquestes 

instruccions. Per a fer efectiva la seva aplicació i assegurar-ne el seu compliment, s’ha definit 

un sistema de control i seguiment que incorpora noves eines i procediments: 

 

- Llistes de control per al seguiment de les 

dades ambientals per a cadascuna de les 

instruccions (Annex 3 del Decret de 

Contractació Pública Sostenible).  La 

informació per a complimentar aquestes 

dades de seguiment se sol·licitarà 

específicament a les unitats promotores 

dels contractes quan es consideri oportú.  

- Nou aplicatiu informàtic al qual tindran 

accés les unitats promotores, les persones 

responsables del contractes i els licitadors o 

contractistes, que permetrà la introducció de 

dades per a la verificació del compliment de 

les mesures socials i ambientals  

- Elaboració d’informes de seguiment amb 

indicadors sobre el grau de compliment de 

cadascuna de les instruccions en cada 

àrea/departament de l’Ajuntament 

 

Així mateix, la Comissió de Contractació 

Pública proposarà, en el primer trimestre de 

cada any, un Pla de contractació pública 

sostenible que expressarà els objectius que 

el conjunt de l’organització municipal haurà d’assolir. 
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Alguns resultats 

Actualment, la realització d’accions diverses de difusió de les instruccions (accions de formació, 

informació a través de la web i de butlletins interns, edició d’un vídeo i un fulletó, presentacions 

a les taules de coordinació...) i d’accions de control i seguiment han permès obtenir ja alguns 

bons resultats entre els quals destaquen els següents: 

- L’any 2016 s’ha assolit el percentatge més elevat de consum de paper reciclat (86%) a 

l’Ajuntament des que es disposa d’informació (2001) 

- El 89,5% de la fusta municipal adquirida durant el 2015 disposa de certificat de gestió 

forestal sostenible, el que significa un increment d’un 11,5% respecte a l’any anterior 

- Actualment tots els contractes de projectes d’obres de BIMSA incorporen el compliment de 

la Instrucció per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres 

- El 25% del total de la flota de motocicletes de la Guardia Urbana és elèctrica i es preveu 

que a finals del 2017 ho serà el 35%, el que suposarà una reducció de CO2 de 37 

Tm/any 

- Des de l’any 2016 s’apliquen els criteris de la Instrucció d’elements de comunicació a la 

licitació per contractar els serveis de producció, instal·lació, seguiment i retirada 

d'elements publicitaris i d'altres elements de comunicació de a Direcció de Comunicació. 

Així, actualment, les banderoles són de polipropilè (monomaterial reciclable lliure de 

clor) 

Altres accions previstes 

Per tal de garantir el compliment dels criteris ambientals contemplats en aquesta nova guia 

també es preveuen altres accions com el llançament d’una nova campanya de comunicació del 

Programa Ajuntament+Sostenible, la celebració d’una Jornada A+S el 28 de novembre i l’edició 

d’un vídeo que reculli bones pràctiques d’ambientalització.  

Consulta aquí la a nova Guia 

Més informació a: www.barcelona.cat/ajsostenible  
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