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COMUNICAT DE PREMSA 016/2005 
 

 
PRESENTACIÓ DE LA GUIA 

“COMPRA VERDA PER A LA PREVENCIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC A LES 
ADMINISTRACIONS LOCALS DE LES COMARQUES GIRONINES” 

 
 
Avui, dilluns 19 de desembre de 2005, a la seu del Consell d’Iniciatives Locals 
per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), s’ha fet la 
presentació als mitjans de comunicació de la guia “Compra verda per a la 
prevenció del canvi climàtic a les administracions locals de les comarques 
gironines”.  
 
Aquesta guia editada pel CILMA i coordinada per Ecoinstitut Barcelona, s’ha 
pogut elaborar gràcies a la subvenció per promoure accions de sostenibilitat 
local obtinguda pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El projecte ha consistit en realitzar un estudi dels procediments de 
contractació en tres municipis pilot de les comarques de Girona: un de menys 
de 1.000 habitants (Pardines), un d’entre 1.001 i 10.000 habitants (Celrà) i un 
de més de 10.000 habitants (Lloret) dels següents grups de productes i 
serveis: 
 
 Fusta i productes de fusta 
 Paper i productes de paper 
 Vehicles 
 Equips informàtics 
 Subministrament elèctric d’edificis municipals 

 
En aquest sentit, l’objectiu d’aquesta guia és, per una banda, incorporar 
criteris ambientals a la contractació pública d’un grup de productes i serveis i, 
per l’altra, protocol·litzar els procediments de compra verda, tant dels 
subjectes a la normativa europea de compres com de la compra directa, per 
poder fer-la extensible a qualsevol administració local. 
 
Les actuacions previstes en aquest guia volen, per tant, contribuir a que els 
productes i serveis que utilitzem siguin el màxim respectuosos amb el medi 
ambient, és a dir que en el seu procés d’elaboració o execució emetin menys 
gasos efecte hivernacle i així poder apropar-nos al compliment dels objectius 
previstos pel Protocol de Kyoto. 
 



A aquest acte de presentació oficial de la guia als mitjans de comunicació hi 
han assistit en representació del CILMA: Jordi Batchelli, Responsable de la 
Comissió de Qualitat Ambiental i Jaume Hidalgo, Secretari Tècnic. Per part 
d’Ecoinstitut Barcelona, Josep Esquerrà i per part del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Josep Ma. Dacosta. 
 
 
A la plana web del CILMA podeu descarregar-vos la GUIA COMPRA 
VERDA en format .pdf 
 
 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA 
(Tel. 629 151 930) 
 
CILMA 
www.cilma.org
Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 Girona 
Tel. 972 426 105 - Fax 972 426 106 – A/e: cilma@ddgi.es
 
Girona, 19 de desembre de 2005 
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