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FOMENTEN I IMPLANTEN
LA COMPRA VERDA DE
PRODUCTES I SERVEIS

Associació de
professionals

Ecoinstitut Barcelona, ...

Administració
Pública
Departament de Medi Ambient
iHabitatge
Departament de Comerç,
Turismei Consum
Comissió Europea

Associacions
d’ens locals
ICLEI
Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat Ens locals

Barcelona,
Sant Boide Llobregat,
Granollers, Badalona,
Lloret de Mar, ...

ONG’s
Greenpeace,

W W WF / Adena, ...

Universitats
UAB ...

Associacions d’usuaris
iconsumidors

OCUC ...



Objectius del CILMA ...

Oferir als responsables polítics i tècnics de les
administracions locals i supralocals, models,
mètodes i tècniques de bones pràctiques de
desenvolupament sostenible.

Jornada informativa 
de la compra de
paper i fusta

Proposta i
metodologia per
implantar la compra 
de fusta i paper

Organització sessions
de formació sobre la 
fusta i el paper

Difondre de forma àmplia informació actualitzada
de casos concrets i exercicis de bones pràctiques
de desenvolupament de la sostenibilitat.

Fomentar la integració dels aspectes ambientals a 
les polítiques de desenvolupament territorial, social 
i econòmic dels municipis.

Accions
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PASSOS A SEGUIR PER IMPLANTAR I DESENVOLUPAR LA 
COMPRA DE FUSTA I PAPER

Jornada informativa
En el marc de l’Assemblea General 

del CILMA (8 d’abril)

Sessions de formació
Coordinació tècnica a càrrec 

d’Ecoinstitut Barcelona i Greenpeace

APROVACIÓ EN EL PLE D’UN ACORD 
INSTITUCIONAL PER A LA COMPRA 

SOSTENIBLE DE FUSTA I PAPER

- Proposta d’acord institucional

- Criteris tècnics i ambientals per als 
plecs de contractació

CILMA
Amb el suport de la DIPUTACIÓ DE GIRONA

AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS
I DIPUTACIÓ DE GIRONA
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Sessions de formació
Coordinació tècnica a càrrec d’Ecoinstitut Barcelona i Greenpeace

Objectius 
generals

Donar a conèixer els factors legals, ambientals i de mercat que
permetin al personal tècnic dels ens locals posar en pràctica
la compra sostenible de fusta i paper.

Objectius específics
1.Donar a conèixer el
funcionament i experiències de 
la compra verda pública

•Marc legal europeu

•La importància de l’administració 
com a consumidora

•Els principis de la compra verda

•Experiències europees de compra
verda

•Que són les certificacions 
ecològiques

2.Abordar els aspectes 
específics de la compra
verda pública de fusta i 
de paper

•Característiques 
ambientals

•Certificacions ecològiques

•Aspectes legals de la
contractació

3.Donar a conèixer com
estructurar una política 
de compra verda.

•Propostes

•Àmbits d’acció

•Estratègies

•Actors implicats

•Exemples d’ajuntaments
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Sessions de formació

Coordinació tècnica a càrrec d’Ecoinstitut Barcelona i Greenpeace

Primera sessió (4 h casdascuna)
Aspectes generals de la compra verda

Segona sessió
Compra verda de fusta

Tercera Sessió
Compra verda de paper

Quarta sessió
Com estructurar la política de compra 
verda municipal

Destinataris
- Secretari/interventor

- Responsable de compres

- Responsable de Medi Ambient

- Responsable d’Obres i Serveis

- Responsable de personal i/o 
formació

- Responsable d’informàtica

- Responsable de l’arxiu municipal
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CONSTITUCIÓ COMISSIÓ TÈCNICA

FER LA COMANDA 
DE PAPER, FUSTA I 
ALTRES PRODUCTES 
DERIVATS

Llistar productes que es 
compren, els seus proveïdors 
i la valoració econòmica

Avaluació i seguiment de la 
compra
-Establir indicador, per exemple els 
fulls consumits per persona i any i 
% de reciclats.

APROVACIÓ EN EL PLE D’UN ACORD INSTITUCIONAL 
PER A LA COMPRA SOSTENIBLE DE FUSTA I PAPER

DEFINIR LES ACCIONS
- Formació del personal de l’ajuntament (serveis tècnics)

- Informar els proveïdors (responsable de compres)

- Informar a la ciutadania (Ajuntament)

- Incorporar criteris tècnics i mediambientals en els plecs de 
contractació (serveis tècnics i responsable de compres),...

AJUNTAMENTS,
CONSELLS COMARCALS
DIPUTACIÓ DE GIRONA

Si els resultats no són 
satisfactoris, cal detectar 
les mancances i corregir-
ho.

Si els resultats són 
satisfactoris, ampliar 
amb altres productes i 
serveis.

APROVACIÓ D’ACORD 
INSTITUCIONAL PER A LA 
COMPRA SOSTENIBLE DE 

PRODUCTES I SERVEIS
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Documentació lliurada

• Esquema del procés a comarques gironines

• Declaració institucional en la compra de fusta, productes 
derivats i paper preparada per l’aprovació per Ple

• Annexos amb criteris ambientals a complir per la fusta i el
paper

• Enllaços amb les bases de dades d’ecoproductes

• Relació d’acords institucionals i plecs de prescripcions 
administratives i tècniques per a la compra pública

• Bibliografia


