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1. INTRODUCCIÓ I CONTEXT 

La compra i contractació pública responsable (CPR) és un aspecte molt rellevant de la 

gestió dels recursos públics que ha incrementat la seva notorietat els darrers anys, fins 

a ser considerada per alguns marcs internacionals com una responsabilitat directa per a 

les administracions públiques. El context actual que envolta la contractació pública es 

caracteritza per una creixent consideració dels impactes vinculats a les pràctiques de 

consum individuals, del sector privat 

, entre 

er participar en la coproducció 

de polítiques públiques. 

El nou marc legislatiu europeu de 2014 i la seva transposició amb la Llei 9/2017 (LCSP) 

han estat determinants a l'hora d'entendre la contractació pública com a política pública 

estratègica, tant per la seva capacitat de tracció del mercat, lligada a l'elevat volum 

econòmic que implica, com per la necessitat d'assegurar un nivell de coherència i poder 

complementar altres polítiques socials, ambientals i econòmiques (si més no, no ser 

contrària i incoherent).  

Aquest nou marc legal obre un ventall de possibilitats respecte la inclusió de 

consideracions ambientals, socials i de bon govern (ASG) en tot el cicle de vida i el foment 

ria de com a 

mínim una consideració ASG, de manera que serà clau que les administracions públiques 

inverteixin recursos en desenvolupar la CPR, amb voluntat política, formació i eines 

arc legal més 

favorable.  

, identificar els vincles existents entre els processos de compra 

i contractació pública i els impactes negatius  relacionats amb aspectes de 

  

de cas que analitzi les pautes de gestió de les universitats públiques que operen a 

Barcelona en relació amb els menjadors de les mateixes, tot analitzant de forma 

complementària tant el cicle de vida dels contractes públics com la cadena de proveïment 

implicada en els productes servits en   

detectar potencials incoherències en matèria de polítiques púb

Barcelona, especialment tenint en compte que Barcelona durant  2021 actua coma 

. Malgrat que les universitats públiques 

apliquen unes directrius normatives diferents a les formalment establertes per 

i poden una tendència de mercat significativa vinculada al 

volum i la capacitat de compra, alhora que generen importants impactes positius i 

negatius, alguns dels quals poden afectar tant directa com indirectament als agents del 

territori.  

  

https://alimentaciosostenible.barcelona/ca#any-alimentacio-sostenible
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2. OBJECTIUS 

 

● Identificar i descriure els processos de compra i contractació utilitzats en els 

 

● Analitzar les consideracions ambientals, socials i de bon govern incloses a les 

 

● Identificar els principals impactes positius i negatius associats al cicle de vida de 

alimentaris relacionats.  

● Formalitzar la cadena de proveïment implicada en el subministrament de 

productes alimentaris del servei prestat i identificar empreses proveïdores 

relacionades.  

 en un primer bloc introductori (introducció i context, objectius i 

metodologia), un segon bloc relatiu a la compra i contractació pública on 

 restauració, els impactes 

potencials dels contractes identificats, els resultats de les sessions de treball i la cerca 

de bones pràctiques en matèria de contractació pública en el sector. Posteriorment, un 

tercer bloc es centra en la cadena de proveïment d productes concrets i 

 

3. METODOLOGIA 

 del projecte combina tasques de recerca 

El detall dels treballs realitzats es detalla a continuació: 

● Anàlisi dels contractes en base als darrers plecs licitats: Del ventall de serveis en 

cadascuna de les universitats 

amb activitat a Barcelona, concretament: Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Barcelona (UB) i 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

equació de les 

consideracions i clàusules incorporades als mateixos.  

● Anàlisi de materialitat i proposta de criteris ASG: Un cop analitzada i processada 

t de cada prestació prenent com a referència la Guia de 

responsabilitat social ISO 26000. Tenint en compte les consideracions 

contemplades als contractes i la materialitat dels mateixos (impactes potencials 

 considerar en el 

desenvolupament dels nous plecs. 
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● 

  a terme una sessió de treball per tal de compartir 

materialitat realitzats i la proposta de criteris a incorporar, així com exemples de 

clàusules relacionades, amb les diferents unitats promotores dels contractes 

seleccionats. Cal mencionar que només ha estat possible dur a terme una sessió 

de treball en dos dels quatre casos analitzats.  

● Identificació dels productes alimentaris. Tot considerant les característiques 

específiques dels contractes seleccionats, i seguint un triple criteri de selecció 

 grau de vulneració de drets 

existents en la cadena de subministrament,  a terme una identificació i 

selecció de tres productes alimentaris implicats en la prestació dels serveis.  

● Descripció i identificació de la cadena de proveïment  a terme una 

descripció de la cadena de subministrament implicada per a cadascun dels tres 

productes alimentaris seleccionats. Aquesta descripció  en base a la 

informació actualment disponible, i als estudis realitzats pels diferents grups 

s tant a nivell nacional com internacional, i persegueix identificar 

 dels serveis de 

menjador,  a terme una taula que conté una breu descripció dels impactes 

econòmics, ambientals i socials negatius de la cadena de subministrament de 

cada producte analitzat. 

● Contrast tècnic amb les empreses adjudicatàries: Malgrat estava previst dur a 
terme una sessió de treball amb les empreses adjudicatàries per tal de contrastar 
els resultats de la descripció de la cadena de subministrament i la identificació 

empreses adjudicatàries, no ha estat 
possible realitzar aquestes sessions de treball. Aquesta mancança ha estat 
identificada com una de les accions de millora necessàries alhora que una limitació 
del present estudi.  

● Identificació de proveïdores:, procedit a identificar les proveïdores implicades 
en el subministrament dels productes alimentaris analitzats, així com aquells 

amb les empreses i/o entitats concretes involucrades en la cadena de 
subministrament dels productes alimentaris analitzats.  
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4.  

Els serveis de restauració associats a grans edificis on habitualment es concentra un 

volum elevat de persones usuàries, com són les universitats públiques, tenen un 

component elevat de gestió de riscos pel que fa a la definició del tipus de contracte. 

Tradicionalment, els contractes vinculats a aquests serveis han estat de llarga durada, i 

reduir al mínim els riscos econòmics associats al manteniment dels costos fixes que 

-se de serveis prestats en el marc de les 

universitats públiques ha implicat que els preus associats estiguessin per sota dels 

habituals del mercat, respectant així la limitació de recursos econòmics que la comunitat 

consum que el model universitari implicava, alhora que es complementava amb les 

esdeveniments que requerien de serveis de càtering específic.  

Els grans volums associats a aquest tipus de prestació té un impacte elevat sobre els 

productes consumits, ja sigui per les persones usuàries finals o bé per les mateixes 

distribuïdores. La comunitat universitària serà usuària i consumidora dels productes 

seleccionats del servei de restauració i les empreses que vulguin esdevenir proveïdores 

hauran de satisfer els requisits i les necessitats del servei de restauració. 

Culturalment anar al bar o al restaurant va molt més enllà que la satisfacció de les 

necessitats primàries. I, per a la comunitat universitària la funció social que realitzen 

Al 

darrere de la provisió del servei es troba una funció social que difícilment es pot resumir 

, tant pels 

exclusivament en el preu pot tenir en la societat.  

 

mesura que també es transformen les preferències de les persones usuàries. En els 

i en les actituds de les persones en relació als seus 

hàbits alimentaris, que també és reflecteix en els hàbits de la comunitat universitària.  

El vegetarianisme, el veganisme, el flexiterianisme són cada cop més comuns. Segons 

The Green Revolution el 7,8 % de la població espanyola major de 18 anys segueix 

raons: animalistes, de sostenibilitat o de salut.  

Ens trobem davant una comunitat de consumidors més crítics i responsables que 

demanen conèixer la informació sobre els productes que consumeixen: els ingredients, 

ficacions que garanteixin que en el seu procés 

proximitat, o el consum de productes amb un menor percentatge de sucres processats.  

A més dels continguts del que consumim també ha anat evolucionant la manera en com 

consumim aquests productes. Un ritme de vida més accelerat on entaular-se no és tant 

habitual, on consumir productes precuinats o portar la carmanyola des de casa és més 

habitual que realitzar un menú de primer i segon plat amb postres.  

https://www.lantern.es/papers/the-green-revolution-entendiendo-el-auge-del-mundo-veggie
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En aquest sentit, Barcelona, esdevé durant el 2021 

Sostenible any en què es desenvoluparan més de 90 projectes i polítiques de foment de 

l

 

restauració generat per la pandèmia global. Des del març del 2020 els serveis de bar i 

restaurant han estat subjectes a les restriccions del servei de restauració, però també a 

. Això ha fet que els serveis de restauració 

de les universitats hagin vist interromput el seu servei i afectat de manera indirecta 

també a les cadenes de provisió dels productes. I en cert, sentit, també ha tingut efectes 

 

 

 

  

https://alimentaciosostenible.barcelona/ca
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca
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5. COMPRA I CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

de la i

, 

i el contrast de la informació analitzada amb les universitats. 

5.1. Identificació dels contractes a analitzar i metodologia específica 

menjadors i restauració de les universitats públiques que operen a Barcelona (UB, UAB, 

quatre contractes, un per cada universitat, que de forma 

representativa permetin obtenir la visió més àmplia possible de la realitat de la 

 

Els criteris per a la realització 

recent millor) i la inclusió de serveis que tinguessin com a zona geogràfica la ciutat de 

contracte que malgrat no operar a Barcelona, presentava singularitats rellevants per a 

de manifest que aquesta experiència es basava en un contracte anterior que sí que es va 

desenvolupar a territori barceloní.  

Universitat Objecte del contracte seleccionat  
Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC) TR10 del Campus de Terrassa de la UPC a través de programes 

 (2019) 

Universitat Pompeu 

Fabra (UPF) 

Contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de 

al campus de Ciutadella i al campus de Poblenou i el 

expenedores (vending

Mercè de la UPF (2015) 

Universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB) 

Concessió del servei de les facultats de 

de Traducció i Interpretació (2018) 

Universitat de 

Barcelona (UB) 

-cafeteria i restaurant 

 

Els serveis de menjadors són habitualment contractes de llarga durada (entre 4 i 7anys), 

sense comptar les possibles pròrrogues. Tots els contractes seleccionats són contractes 

que actualment es trobe

en co

de Contractes del Sector Públic (LCSP).   
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ambiental, social i de bon govern (ASG) dels serveis de 

restauració universitària.  

s 

del contracte, i consisteix en la identificació de consideracions ASG incorporades al 

 

ASG 

que generen impactes significatius a tot el cicle de vida de la prestació objecte del 

tant que permet valorar si les consideracions incorporades als plecs estan relacionades 

amb els aspectes ASG amb impactes significatius de la prestació.  

contemplades a la ISO 26000 (guia sobre la responsabilitat social), que sense ser una 

norma certificable, é

responsabilitat social, entesa aquesta com la consideració dels impactes ambientals, 

Cal destacar que la ISO 26000 serveix de base de la norma ISO 20400 relacionada amb 

els sistemes de gestió de compra sostenible.  

Gràfic 1. Visió esquemàtica de la ISO 26000 (font: iso.org) 
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A continuació es presenta una breu descripció de cada matèria fonamental, i es poden 

consultar les expectatives fonamentals considerades dins de cada matèria al text 

complert de la norma:  

● Governança: 

prenen decisions, i és una matèria fonamental molt relacionada amb la dimensió 

traslladar els principis de rendició de comptes, transparència, comportament ètic, 

respecte a la normativa internacional de comportament i respecte als drets 

ació, i per tant al seu sistema de 

govern. 

● Drets Humans: Els temes inclosos dins aquesta matèria són: diligència deguda, 

situacions de risc pels Drets Humans, evitar la complicitat, resolució de 

reclamacions, discriminació i grups vulnerables, drets civils i polítics, drets 

econòmics, socials i culturals i principis i drets fonamentals al treball.  

● Pràctiques laborals: Alineat amb els convenis internacionals de la OIT, cal separar 

els drets fonamentals del treball (tractats en el punt de Drets Humans), de la 

treball i les relacions laborals, les condicions de treball i la protecció social, el diàleg 

social, la salut i la seguretat ocupacional i el desenvolupament humà i la formació 

al lloc de treball. 

● Medi ambient: Els temes inclosos dins aquesta matèria fonamental són: prevenció 

de la contaminació, ús sostenible dels recursos, mitigació del canvi climàtic i 

adaptació i protecció del medi ambient, la biodiversitat i la restauraci

naturals. 

● : Els temes inclosos en aquesta matèria fonamental 

són anticorrupció, participació política responsable, competència justa i promoció 

de la responsabilitat social a la cadena de valor i el respecte als drets de propietat.  

● Aspectes de consumidors: Els temes inclosos en aquesta matèria fonamental són: 

pràctiques justes de màrqueting, informació objectiva i imparcial i pràctiques 

justes de contractació, protecció de la salut i la seguretat dels consumidors, 

c

controvèrsies, protecció i privacitat de dades dels consumidors, accés a serveis 

essencials i educació i presa de consciència. 

● Participació activa i desenvolupament de la comunitat: Els temes inclosos en 

aquesta matèria fonamental són participació activa a la comunitat, educació i 

accés a la tecnologia, generació de riquesa i ingressos, salut i inversió social. 
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5.2. Anàlisi de materialitat dels serveis de restauració universitària 

 diferents contractes 

analitzats. El quadre següent detalla per a cadascuna de les set matèries fonamentals de la ISO 26000, aquells aspectes ASG amb impactes 

significatius associats a tot el cicle de vida de la prestació objecte dels contractes dels serveis de menjadors universitaris. 

Matèries 
fonamentals   

Impactes potencials  

Governança ferència al sistema mitjançant el qual es prenen decisions, i és una matèria 
fonamental sovint força relacionada amb la dimensió organitzacional i de forma indirecta amb el valor estimat del 
contracte.  
Les organitzacions petites tenen més marge de maniobra per a potenciar una presa de decisions transparent i 
participativa a nivell intern. Així doncs, caldrà valorar la idoneïtat i coherència interna del contracte en termes de 
solvències, garanties i divisió en lots.  

Drets Humans Els serveis de restauració no comporten especialment riscos de vulneració dels Drets Humans de forma directa, és a 
dir en la prestació del servei. s serveis sovint feminitzats i susceptibles 
de ser realitzats 
social. 
Cal però tenir present que a les cadenes de subministrament vinculades a la prestació del servei, són elevats els riscos 
de vulneració de Drets Humans, que per aplica  
 

Pràctiques laborals serveis és el vinculat amb les 
pràctiques laborals, donades les seves característiques de servei altament intensiu en personal amb condicions laborals 
sovint precàries vinculades a jornades llargues, alta càrrega de feina i baixa remuneració..  
En aquest sentit, serà fonamental establir clàusules socials per garantir la prevenció i/o minimització dels impactes 
negatius vinculats al present contracte en termes laborals. 

Medi ambient el 
consum de productes alimentaris, la generació de residus, el consum de productes de neteja, llum i aigua.  

nibilitat i protecció ambiental. Més enllà dels mínims 
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Matèries 
fonamentals   

Impactes potencials  

solvència tècnica relacionats amb els impactes ambientals anomenats.  

Pràctiques justes 
 productes per la prestació del servei. Aquests productes inclouen famílies amb un elevat nivell de consum, com el cafè, 

el cacau i el sucre, els quals generen impactes ASG significatius en el seus respectius cicles de vida.  
En aquest sentit si en els contractes analitzats es permet la subcontractació, cal assegurar una extensió dels 
compromisos a la cadena de subministrament, avaluació, homologació de proveïdores, etc.. Evitant que la 
subcontractació doni lloc al comportament no ètic amb les empreses subcontractistes o la pèrdua de responsabilitat 
social a la cadena de valor.  

produïts en països amb risc de vulneració dels drets humans, per la qual cosa cal contemplar la matèria fonamental de 
 

ètiques i fiscals.   

Aspectes de 
consumidors/es 

L
menjadors de diferents universitats de Barcelona.   
En aquest sentit, caldrà donar especial atenció a les pràctiques de seguiment de 

per la qualitat del servei contractat. 

Participació activa i 
desenvolupament de 
la comunitat 

Pel que fa a la participació activa i desenvolupament de la comunitat, caldria tenir en compte mesures per atendre les 
necessitats i prioritats de la comunitat, ajudar a preservar i fomentar la cultura i el patrimoni cultural, així com promoure 
l  
Cal tenir en compte que 
limitada pel marc legal especialment de forma directa.  Malgrat no es pot incidir directament, sí que es podria promoure 
l oferta de producte de proximitat i de temporada. 
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5.3. Cas d estudi 1: Universitat Politècnica de Catalunya 

5.3.1. Introducció i context:   

Campus Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC). 

lusió social. De la mateixa 

contractació pública i de la normativa interna de la UPC. 

En els Estatuts de la UPC, i en concret als articles 5.3 i 5.6 es reconeixen com a principis 
informadors la sostenibilitat i la protecció del medi ambient, juntament amb la 

UPC Recircula 

Comunitat UPC Sostenible,  on es publiquen bones pràctiques de contractació dins de la 
UPC, com el contracte del Bar del Campus Diagonal-Besòs 
(CONGE033002CO2016012). 

El contracte de gestió del bar restaurant del Campus Diagonal-Besòs de la UPC és 

antecedent al cas estudiat. I, en gran mesura, la gestió del mateix, va servir a la UPC per 

expedient es va realitzar a través de procediment obert durant el 2016, i per tant, previ 

 

5.3.2. Dades del contracte:  

Expedient: CONGE033003C022019011 (LCSP/Obert/no harmonitzat) 

CPV: 55410000-7/2008  

Objecte del contracte: 

TR10 del Campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya a través de 

 

Prestacions incloses: la totalitat del ventall de productes i serveis que es posaran a 

disposició dels usuaris del servei, i que permetin un consum i/o combinació de manera 

saludable i equilibrada amb una estimació de 6.000 potencials usuaris.  

Divisió en lots: No 

VEC: lòs 

 5 anys sense pròrroga.  

Desglossament del pressupost: No 

Nombre de licitadores: 1  

https://serveis.terrassa.upc.edu/
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-de-consell-de-govern-1/12/aprovacio-l2019estrategia-upc-recircula-per-promoure-l2019economia-circular-en-l2019us-la-compra-i-la-gestio-responsable-de-recursos-i-residus/12-08-aprovacio-de-lestrategia-upc-recircula.pdf/@@display-file/visiblefile/
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-de-consell-de-govern-1/12/aprovacio-l2019estrategia-upc-recircula-per-promoure-l2019economia-circular-en-l2019us-la-compra-i-la-gestio-responsable-de-recursos-i-residus/12-08-aprovacio-de-lestrategia-upc-recircula.pdf/@@display-file/visiblefile/
https://sostenible.upc.edu/ca/recircula/us-i-compra-responsable
https://www.btec.cat/ca/shared/licitacions-publicades-per-la-upc-en-relacio-al-campus-diagonal-besos/conge033002co2016012.pdf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=52555432&lawType=2
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de les licitadores i del cànon en relació als beneficis de l  

Adjudicatària:  

5.3.3. Anàlisi del contracte:  

Solvència econòmica: 

referit al millor exercici dins del tres últims anys per import igual o superi  

Solvència tècnica: relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 3 anys 

públic o privats. 

Garanties: permet la retenció de preu. 

Subcontractació

en el servei.   

Criteris automàtics (60p)

 de les inversions (3p), posada en funcionament del 

servei (9p). Horari de servei (8p), Cànon(20p) Criteris de judici de valor: Proposta de 

Funcionament del Servei (14p): pla de treball del servei (6 p), informació planimètrica 

detallada dels projectes (4p), millores que suposin valor afegit (4p). Organització del servei 

(6p): personal del servei (3p), formació del personal del servei (3p). Productes i preus 

menús adaptats (3p), preus de productes (5p), producció sostenible i productes de 

proximitat (3p). Sostenibilitat i medi ambient (6p): recollida de residus sòlids urbans (2p), 

minimització de residus (2p), mesures de sostenibilitat del servei (2p). 

Condicions  

2. Criteris Socials del Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació , així com els criteris 

var els 

principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 

públic; denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

-se de realitzar 

la competència com per exemple, els comportaments col·lusoris o de competència 

st realitzi per al seguiment i/o avaluació 

del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 

sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes 

del sector públic imposen als adjudic

administracions de referència, sense perjudici del compliment de les obligacions de 

transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.    

Altres consideracions ASG rellevants: acreditar la solvència tècnica específica en 

contractació pública i de la normativa interna de la UPC: 
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del mar obtinguts per mètodes de producció sostenible, animals de granja i productes 

e benestar elevats, fruites i vegetals de 

cristalleries i estovalles reutilitzable; prioritzar els productes de neteja i sabons per rentar 

productes químics perillosos; fer servir productes de paper reciclat o ecològics; utilitzar 

maquinària amb consum 

recollida selectiva de residus, formar al personal de manera permanent amb aspectes 

mediambientals, comunicar i implicar als usuaris sobre els criteris de sostenibilitat. Es 

valorarà que el servei de take-away es faci mitjançant envasos reutilitzables i gots 

compostables. Vetllar per la reducció i minimització de residus i consum de recursos 

(aigua, electricitat, matèries primeres, etc.). Minimitzar, gestionar i segregar 

correctament els residus.   

5.3.4. Anàlisi del procés de contractació:  

regulació harmonitzada de 5 anys de durada i sense possibilitat de pròrroga i un valor 

estimat del contracte (VEC) de 250.000 

publicar el 27 de març de 2019. 

tària 

va obtenir 28 punts dels 40 totals, mentre va obtenir 40 punts dels 60 dels criteris 

obtenir 0 punts, en mantenir el percentatge mínim del 3% requerit en els plecs. Si atenem 

puntuació de 0 punts, però sense arribar als màxims.  

5.3.5. Sessió de treball 

 

 (Annex 1) uen els 

següents aprenentatges: 

 

tècnics que comparteixin la mateixa visió i objectius.  

 

trad  

 Hi ha canvis en les actituds i comportament de la comunitat universitària que 

afecta als hàbits alimentaris i en conseqüència al model de gestió del servei. 

 No hi ha capacitat per assumir el seguiment dels contractes. Cal pensar en 

alternatives per realitzar el seguiment del compliment de les clàusules implicant 

a les adjudicatàries en la gestió de la informació, per exemple, sistema de check-
list.  
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se

universitats o serveis de restauració. I així  també afavorir processos amb major 

concurrència.  

5.3.6. Valoració global:  

aspectes o propostes 

de cara a continuar treballant amb criteris de compra responsable. Per a realitzar aquesta 

valoració es tenen en compte els impactes materials del servei que queden desenvolupats 

 

Punts forts Aspectes a treballar 

● Contracte amb reserva social. 

Acreditació de solvència tècnica per 

normalitzada de col·lectius amb 

 

● Compliment dels criteris ambientals i 

de sostenibilitat de contractació 

pública i de normativa interna de la 

UPC. 

 

 
 
 

● Les clàusules socials i ambientals 

però no queden ben clarificades i són 

absents durant el seguiment del 

contracte.  

● Poc pes de les 

criteris de judici de valor. 

● Es troba a faltar mesures per reduir 
el malbaratament alimentari del 
servei com a mesura concreta de 
minimització de residus. 

● Poca sensibilitat respecte la 

diversitat en el servei (falta 

la matèria orgànica.  
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5.3.7. Anàlisi de materialitat 

impactes potencials dels serveis de menjadors universitaris i analitzant en concret el contracte de la UPC, a continuació 

detallem les consideracions del contracte i els possibles criteris. 

Matèries 
fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Governança 

 en risc 

-hi, per tant un contracte subjecte a reserva social 

 

en ser només una única empresa la presentada a la licitació.  

un pes màxim de 20 punts. 

Drets Humans El contracte contempla la necessitat del compliment de respectar el principi de no discriminació per raons de nacionalitat 

de valor o faltes per incompliments dels mateixos.  

.   

Pràctiques 

laborals 

associats a les pràctiques 

laborals del sector dels serveis de restauració. 

Concretament, contempla 

treballadores així com el compliment de les obligacions legals en 
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Matèries 
fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

personal, cal observar que aquesta obligació té com a conseqüència un menor marge de maniobra en la incorporació de 

condicions laborals.  

del servei, en el que la licitadora va assolir 2 punts a partir de formacions internes i tècnics externs.  

 

Tanmateix, respecte aquesta matèria fonamental es podrien contemplar múltiples clàusules laborals com les que es llisten 

Directriu 1/2019 de 

 a la millora de la distribució de les jornades).  

Seria interessant valorar també en el Pla de Riscos Laborals la previsió de mesures per alleugerir la càrrega física del 

servei.  

Medi ambient El contracte contempla múltiples i diverses especificacions tècniques relacionades amb els impactes ambientals 

associats. Sobretot, en relació al compliment dels criteris ambientals i de sostenibilitat de contractació pública i de 

ció de materials i criteris 

 



ELS IMPACTES ECONÒMICS, AMBIENTALS I SOCIALS EN LA GESTIÓ DELS MENJADORS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE BARCELONA 

19 

Matèries 
fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

productes de producció sostenible i de pr

bàsicament a la gestió de residus.  

vigent.  

 

Com a aspectes a millorar, es podria millorar en la separació de la fracció orgànica, així com la seva minimització per evitar 

plec per tal de poder fer un seguiment posterior del com

adquisició de materials, gestió de residus, així com la petició de les mesures portades a terme per a la reducció de consum 

 

Pràctiques justes 

 

ió 

dels mateixos es valora que tinguin origen en producció integrada i/o ecològica, així com que estiguin degudament 

certificats, però no es requereixen certificacions concretes.  

exemplar i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de les seves fo

del contracte. 

sense especificar altres consideracions en la gestió de les cadenes de subministrament dels productes consumits.  
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Matèries 
fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Igualment, el contracte també preveu com a especificació tècnica la necessitat de uniformitat del personal. Sense 

especificacions de si aquests tèxtils són potencialment produïts en països on es faltin els drets bàsics de les persones 

treballadores. 

Aspectes de 

consumidors/es 

a 

supervisió del servei, com ara entrevistes, focus grups o altres 

 

 

del funcionament del servei, en aquest últim no consten aspectes de satisfacció del consumidor/a. 

 

Finalment, hi haurà dues persones interlocutores del Servei de Patrimoni i Contractació i de la Unitat Transversal de 

Gestió del Campus Terrassa responsables del seguiment del contracte. 

En relació als consumidors, el contracte també contempla el respecte per la diversitat en les dietes gastronòmiques 

adaptades a col·lectius específics (diabètics, celíacs, etc.) sense especificar dietes veganes o vegetarianes.  

satisfacció dels clients, es posarà en marxa un 

satisfacció. 
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Matèries 
fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

s, 

 

comentades en els plecs tècnics de la licitació.  

Participació 

activa i 

desenvolupament 

de la comunitat 

En el cas analitzat al tractar-se de contracte amb reserva social, és una matèria fonamental coberta en relació a mesures 

cobrir 3 dels 

 

etc.) a disposició de la comunitat universitària del Campus per a 

potenciar la cafeteria-  

e 

del servei, que complementarien el criteri existent de productes de proximitat 
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5.4. C : Universitat Pompeu Fabra 

5.4.1. Introducció i context 

Mercè (seu del Rectorat). 

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) és una institució compromesa en la promoció de la 

sostenibilitat ètica en totes les seves accions. Entenent aquesta la sostenibilitat que 

combina a llarg termini el desenvolupament econòmic amb el comportament ètic, la 

justícia social i la protecció del medi ambient. En aquest sentit, el Consell de Govern a 

Política de Sostenibilitat Ètica de la Universitat Pompeu 

Fabra. Dins la política de sostenibilitat de la Universitat es realitza un recull sobre 

aspectes per realitzar una contractació socialment responsable a la UPF. 

5.4.2. Dades del contracte:   

Expedient: E-300100/02-04-15, E-300100/02-04-15 MOD-1, E-300100/02-04-15 

PRO (TRLSCP/ Obert/no harmonitzat) 

CPV: 55511000-5  

Objecte del contracte: Explotació dels serveis de cafeteria i menjador al campus de la 

màquines expenedores (

Universitat Pompeu Fabra.  

Prestacions incloses: Servei de cafeteria; espai on subministren entrepans, brioxeria, 

begudes fredes i calentes i altres productes similars amb una oferta de producte variada. 

Servei de menjador; on es subministren plats cuinats i/o preparats en base a un menú 

sencer, mig menú i una oferta variada ajustada a preus i productes. Màquines 

is de 

cafeteria i menjador puguin adquirir a qualsevol hora i dia de la setmana tant begudes 

fredes o calentes com aliments envasats. 

La prestació del servei de cafeteria i menjador té 12.796 potencials usuaris en els 

diferents campus. 

Divisió en lots: No 

VEC: 

cànons proposats per les licitadores.   

 5 anys amb la possibilitat de pròrroga anual, per mutu acord de les 

parts, sempre que la durada del contracte incloses les pròrrogues no superi el límit de 

vint-i cinc       

Desglossament del pressupost: No es reflecteix en el PCAP.  

Nombre de licitadores:  4. COREBAR (Concesiones de Restaurantes y Bares SL), EUREST 

(Eurest Catalunya SA), SEHRS (Serhs Food Area SL) I UNICANTINA 2006 SLU. 

https://www.upf.edu/
https://www.upf.edu/documents/3151170/3417390/Politica+Sostenibilitat+Etica+UPF_2014.pdf/b67420fc-65d7-4e40-b70c-4cdf5dcb0d00
https://www.upf.edu/web/upfsostenible/contractacio-socialment-responsable
https://seuelectronica.upf.edu/es/adjudicacions-serveis
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=16413597&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=38323609&lawType=2
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=38323609&lawType=2
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  la mateixa depèn 

dels preus de venda i els cànons proposats per les licitadores.   

Adjudicatària: UNICANTINA 2006 SLU 

5.4.3. Anàlisi del contracte:  

Solvència econòmica: 

bjecte de contracte dels tres darrers anys, que haurà de ser 

igual o superior a 2.000.000 euros anuals. 

Solvència tècnica: relació degudament signada dels principals serveis gestionats 

ogui, import, dates 

ertificats emesos o visats per 

destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat emès per aquest o, a falta 

 

Garanties:  

conjunt de cafeteries, sense contemplar retencions de preu.  

Subcontractació: Es limita a les prestacions accessòries a la concessió. Adquisició o 

arrendament de les màquines expenedores necessàries per a la prestació del servei de 

vènding. 

ó: Criteris automàtics (100 p): Preus de venda (70 punts), cànon fix 

(30punts). Criteris de judici de valor (100p): Proposta organitzativa del servei de cafeteria 

 menjador (45p): estructura i composició de la plantilla de personal, amb indicació del 

nombre de treballadors, les seves categories professionals, les seves jornades laborals i 

les seves funcions (10p); organització i funcionament operatiu del servei (10p); servei de 

menjador (25p). Proposta de serveis especials, ètics, sostenibles, saludables i 

complementaris (30p): oferta de serveis per a clients amb necessitats especials (15p); 

oferta de menjar ètic, sostenible i saludable (10p); altres serveis complementaris (5p). 

ersió en 

equipaments i en instal·lacions (15p). 

 Generals: El concessionari 

ar els serveis de desratització i desinsectació. 

dels aliments serà adequat i amb la temp

i es mantindran en adequades condicions de conservació. Les begudes es serviran 

tancades i sense reomplir. No es podran servir begudes que en el seu contingut tinguin 

un nivell alcohòlic superior a 20graus. No es poden instal·lar màquines de tabac, 



ELS IMPACTES ECONÒMICS, AMBIENTALS I SOCIALS EN LA GESTIÓ DELS MENJADORS DE LES 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE BARCELONA 

24 

responsabilitat civil extracontractual. Servei de cafeteria-menjador: mínim oferir els 

saludable. També es podran oferir altres productes prèvia aprovació de la Universitat. El 

personal ha de tenir vigent el c

Màquines expenedores: Es mostraran públicament i en lloc visible sobre la màquina els 

productes i marques que ofereix. Els productes han de ser de consum saludable i de 

eva bona conservació. El producte subministrar ha de 

complir totes les garanties sanitàries exigides per la legislació. El canvi de màquines i previ 

aprovació per la Universitat no ha de suposar un augment dels preus.  

Altres consideracions ASG rellevants: 

consum de productes de comerç just com cafè sucre, també afavorir la cuina de mercat 

i la utilització de productes de mercat i de temporada. Les begudes i els menjars per 

adequar la recollida de deixalles (vidre, paper, cartró, matèria orgànica, olis i plàstics). 

Vetllarà per la inclusió de criteris ambientals en el disseny de les instal·lacions 

(il·luminació, aigua, equipaments amb etiquetatge ambiental) Desenvolupament de la 

xclusió social.  

5.4.4. Anàlisi del procés de contractació:  

regulació harmonitzada de 5 anys de durada i amb possibilitat de pròrrogues anuals, per 

mutu acord, sempre i quan la durada del contracte incloses les pròrrogues no superi el 

límit de vint-i-cinc anys.  

solvència a nivell de gestió ambiental  pel servei de cuina 

(EMAS, ISO 14001 o equivalent) que cap licitadora podia satisfer, per la qual cosa es va 

amb data 3 de juliol de 2015.  

A data de 10 de març de 2016 es va realitzar una modificació del contracte entre la UPF 

ja que aquest preu no era coherent amb el Pla Estratègic 2016-25 i la política saludable 

de la Universitat. A

 

5.4.5. Valoració global:  

Valorar aspectes incorporats al contracte que tenen a veure amb els aspectes materials 

(fons i forma). 

Punts forts Aspectes a treballar 

● La UPF en la seva política de 

sostenibilitat contempla la CPSR com 

consumidora de la universitat.  

● Possibilitat de dividir en lots, o 

subcontractació de serveis a 

 

● 
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Punts forts Aspectes a treballar 

● Respecte per la diversitat en 

per persones amb al·lèrgies com per 

motius ètics.   

 
 
 

número major de clàusules ASG, 

sobretot els relatius a les condicions 

socials de les persones 

treballadores.  

● Manca de seguiment del compliment 

de les clàusules ambientals. 

Possi

de seguiment. 

● Millorar la comunicació sobre la 

política saludable de la UPF.  

● Poca presència de clàusules relatives 

a les condicions laborals i al 

seguiment de les mateixes.  
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5.4.6. Anàlisi de materialitat 

 la UPF, a continuació 

detallem les consideracions del contracte i els possibles criteris. 

Matèries 

fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Governança 

corresponent a tres mesos del cànon ofert per al conjunt de totes les cafeteries.. 

rers 

tres anys, igual o superior a 2.000.000 euros anuals.  

A nivell tècnic o professional han de quedar cer

tres anys. 

ència 

entre elles. En aquest cas es van presentar a la licitació: COREBAR (Concesiones de Restaurantes y Bares SL), EUREST 

(Eurest Catalunya SA), SEHRS (Sehrs Food Area SL) i UNICANTINA. 

Finalment, el contracte no es divideix en lots, ni cal justificació al ser un expedient previ a la LCSP 9/2017. 

Drets Humans El contracte no contempla de manera específica aspectes relacionats amb aquesta matèria fonamental.  

El contracte té 

superior de treballadors fixos amb discapacitat. 
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Matèries 

fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Pràctiques 

laborals 

responguin als impactes associats a les pràctiques laborals 

del sector dels serveis de restauració. 

Concretament, contempla la subrogació del personal, una plantilla de caràcter estable i de jornades completes de treball.  

El personal ha de rebre formació 

els drets i obligacions inherents prenent com a base la legislació laboral o social vigent en cada moment. Estarà obligat a 

 justificar el pagament de les quotes quan la UPF ho demani.  

er 

part del licitador.  

El contracte analitzat contempla la subrogaci

obstant es podria valorar la incorporació de mesures de conciliació laboral, o en el cas de necessitar noves contractacions 

per baixes o canvis en el personal, poder valorar l  

Seria interessant valorar també en el Pla de Riscos Laborals la previsió de mesures per alleugerir la càrrega física del servei.  

Finalment, caldria considerar substituir o complementar la declaració r

la presentació per part del contractista de les còpies mensuals dels butlletins de cotització TC1 i TC2 prèviament al pagament 

de la factura.  
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Matèries 

fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Medi ambient No obstant, en el PPT es tenen en compte criteris ambientals i que segueixen la política de sostenibilitat de la UPF. Destaca 

 

per donar resposta ètica de productes a la dive

A més haurà de promoure el consum de productes de comerç just, cuina de mercat, productes de proximitat i temporada 

compostables, o de paper cartró en el cas dels menjars. La proposta de serveis especials, ètics, sostenibles, saludables i 

complementaris serà valorada amb un màxim de 30 punts.  

A nivell de gestió 

aper, 

cartró, matèria o

 plàstic en detriment de les llaunes. I es promourà un descompte per qui faci servir el seu propi 

 que més enllà de la gestió correcte dels residus anessin encaminades a la reducció 

dels productes envasats i la reducció de la producció de residus en general.  

 en el 

 

tiquetatge ambiental.  Es podria valorar especificar tant els etiquetatges exigits com les 

 

s químiques que no estiguin etiquetades com a perilloses 

pel medi ambient.  
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Matèries 

fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Com a aspecte a millorar es podria incloure alguna clàusula en relació a la reducció del malbaratament alimentari que es sol 

produir en els menjadors. Així com, que en els criteris de judici de valor es poguessin contemplar altres vectors ambientals 

més enllà de la gestió de residus. 

ió 

nt de les mesures aplicades i de la seva evolució durant la vigència del contracte.  

Pràctiques justes 

 vènding. El contracte també preveu com a especificació tècnica la necessitat de uniformitat del personal. Sense concretar 

de si aquests tèxtils són potencialment produïts en països amb elevats riscos de vulneració de drets fonamentals. La 

 de producte seria un aspecte a valorar.  

de comerç just com criteri valorable. No obstant, donada la sortida intensiva de productes com el cacau, el cafè o el sucre 

es creuria convenient obligar a la certificació dels mateixos per tal de garantir que 

a tota la cadena de subministrament. 

No hi ha més concrecions en el plec, però com a punt de millora seria interessant valorar les condicions ambientals i socials 

a totes les organitzacions implicades en la cadena de proveïment i el cicle de vida del productes consumits, ja que són 

, com per exemple, en el requeriment de la uniformitat de les persones 

 

ecució relacionada amb 

la prohibició de mantenir relacions il·legals amb paradisos fiscals juntament amb els mecanismes de seguiment 

corresponents.  
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Matèries 

fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Aspectes de 

consumidors/es les especificacions tècniques en relació al menjar ètic, sostenible i saludable i també sobre els productes de les màquines 

expenedores. 

La salut també és un dels elements del Pla Estratègic 2016-25 de la UPF 

UPF saludable, considerant la salut com un concepte integral. Per aquest 

motiu es va justificar 

cervesa.   

menjadors per persones amb mobilitat reduïda. 

litar 

instàncies oficials de la UPF pels casos de discrepàncies. 

 

es 

revisions, o les analítiques que proposi el responsable del contracte.  

Les consideracions en relació al desenvolupament saludable de la comunitat són molt àmplies, no obstant, es podria pensar 

en complementar aquesta amb un pla de comunicació pels usuaris per fer-  , juntament amb 

aspectes de comunicació i informació de les composicions dels productes servits.  Així com que en el seguiment del contracte 

 

https://www.upf.edu/web/upfsaludable/preambul
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Matèries 

fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Participació 

activa i 

desenvolupament 

de la comunitat 

El contracte té molt limitats els aspectes vinculats al desenvolupament de la comunitat. 

Es podria valorar la possibilitat que en la promoció del comerç de proximitat quedés reflectida en els criteris de judici de valor 

com a eina de desenvolupament econòmic del territori més proper. 
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5.5. Cas 3: Universitat Autònoma de Barcelona 

5.5.1. Introducció i context 

facultats de ducació i de Traducció i Interpretació de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). 

de menjar i begudes, així com altres productes. 

La UAB té una llarga trajectòria en la incorporació de la Responsabilitat Social 

Universitària (RSU)

RSU en la seva triple dimensió: econòmica, social i medi ambiental. Tres anys després, en 

el marc del Pla Director va proposar la implementació i la transparència de mesures de 

RSU. Pla 

Estratègia Horitzó 2030 sponsabilitat 

Social i alineades amb els ODS. 

amb un departament que assessora i gestiona la compra de béns i la contractació de 

serveis. Però la normativa no és de caràcter públic.  

5.5.2. Dades del contracte:   

Expedient: CONSU-40/2018 (LCSP/ Negociat sense publicitat) 

CPV: 55300000-3 

Objecte del contracte: co

 

Prestacions incloses: La missió dels bars autoservei és donar un servei de 

qualitat(higiene, sanitat, nutrició, gastronomia i atenció al client) a la comunitat 

universitària (PAS, PDI i estudiants) i al personal visitant o en trànsit i adaptar-se a les 

seves necessitats. Els serveis inclosos són: cafeteria, pizzes, pasta a volum, amanides 

especials i autoservei.  

Divisió en lots: No 

VEC: 2.8  

 5 anys des de la data de formalització del contracte, amb possibilitat 

de prorrogar el contracte fins el 30 de juny de 2024.  

Desglossament del pressupost: Atès que el contracte no implica cap compromís de 

despesa  

  4. CLECE SA, SERUNION SAU i SOTERAS CATERING 

SL. 

 

anualitats i posteriorment un 4% sobre la facturació anual corresponent. 

https://www.uab.cat/web/els-restaurants/facultat-de-ciencies-de-l-educacio-i-de-traduccio-i-interpretacio-1345788111716.html
https://www.uab.cat/web/els-restaurants/facultat-de-ciencies-de-l-educacio-i-de-traduccio-i-interpretacio-1345788111716.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/responsabilitat-social-universitaria/presentacio-1345795668438.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/responsabilitat-social-universitaria/presentacio-1345795668438.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/pla-estrategic-2018-2030-1345737643828.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/pla-estrategic-2018-2030-1345737643828.html
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=40415905
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Adjudicatària: SERUNION SAU, adjudicat al març i al mateix abril inicia SOTERAS 

 No es troba   

5.5.3. Anàlisi del contracte:  

Solvència econòmica: mitjança

 

Solvència tècnica: relació dels principals serveis del mateix tipus de contracte, efectuats 

pel licitador en el curs dels últi

contracte que es licita. 

Garanties:   

Subcontractació: No es permet.    

Criteris de valoració subjectiva (50 p): Proposta de servei (40p): 

Oferta de servei a la planta superior (15p); menjar a pes i per volum (no entrepans ni 

brioxeria) (5p); oferta a baix preu per esmorzar, berenars i entre hores (5p); oferta a baix 

preu per dinar (5p); oferta de menjar salu

esmorzar i entre hores) (5p); oferta basada en productes de comerç just (excepte el cafè, 

formació (10p): proposta d

Criteris 

de valoració objectiva (50p): Oferta de cànon anual dels dos primers anys (35p). Oferta 

de cànon anuals dels 3 darrers anys i la pròrroga (15p). 

 El pagament per part del 

contractista de les factures dels seus subcontractistes i/o proveïdors derivades de 

operacions comercials. Manteniment de les condicions laborals de les persones que 

executen el contracte durant tot el període contractual, fixades en el moment de 

 

Altres consideracions ASG rellevants: Ús de vaixella de porcellana, gots de vidre i 

. Es valoren les 

ofertes de productes de proximitat, certificació ecològica com plats de menú del dia o 

menú a part, a ària ha de gestionar correctament les 

 utilitzats a les cuines 

han de complir la normativa vigent de seguretat i ser respectuosos amb el medi ambient. 

eficiència energètica. El cafè ha de ser exclusivament de comerç just i es valoren afegir 

El material ha de ser reutilitzable o compostables en el cas de grans esdeveniments. El 

personal ha de ser subrogat pel nou concessionari.  

5.5.4. Anàlisi del procés de contractació:  

anys i una pròrroga de 7 mesos que coincideix amb el període lectiu. La UAB va justificar 

 negociat per haver convocat prèviament dos concursos 
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de tramitació ordinària i obert els dos dels quals van quedar deserts (CONSU-5/2017 i 

CONSU-24/2018). 

pogut co -se disponibles. Posteriorment, es va realitzar 

un segon anunci de licitació amb data 27/07/2018 de maig de 2015, concurs que també 

va quedar desert. Finalment, a data de 7 de gener, la UAB publica a tramitació la concessió 

del servei a través del procediment de negociat sense publicitat. 

CATERING SL. E

adjudicatària. SOTERAS és la que 

menor valoració total va obtenir en el procés de contractació. 

5.5.5. Valoració global:  

Valorar aspectes incorporats al contracte que tenen a veure amb els aspectes materials 

(fons i forma). 

Punts forts Aspectes a treballar 

● Obligatorietat de tots els 

concessionaris de servir cafè de 

comerç just i incloure en criteris 

productes. 

● Obligatorietat de subrogar el 

personal que fa el servei i mantenir 

les condicions laborals dels 

mateixos. 

 
 
 

● 

procés. A nivell ambiental, existeix 

es 

deixalles, mentre en els altres vectors 

són recomanacions que no són 

puntuables. En cap dels casos es fa 

seguiment. 

● No hi ha mesures de millora de les 

condicions laborals de les persones 

treballadores (conciliació familiar, pla 

ell de formació es 

en PPT de les temàtiques a abordar. 

● Importància dels criteris objectius i 

subjectius sobre el cànon i el preu dels 

productes.  
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5.5.6. Anàlisi de materialitat 

 la UAB, a continuació 

detallem les consideracions del contracte i els possibles criteris. 

Matèries 

fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Governança  

en relació al VEC. 

En relació a les solvències requerides, i sobretot en relació a 

 

Finalment, el contracte no es divideix en lots, atès que la naturalesa i objecte del contracte no ho permet.  

Podria reduir-se el pes del pr

de caràcter social i/o ambiental, premiant així les propostes més responsables. En el contracte no es permet la 

subcontractació que seria una altra mesura pe  

elles. No obstant, després de dues tramitacions obertes, la UAB va haver de realitzar un tràmit negociat sense publicitat en 

quedar desertes. Seria interessant conèixer les raons per les que van quedar desertes les convocatòries prèvies. 

Drets Humans El contracte no contempla de manera general aspectes relacionats amb aquesta matèria fonamental. 

 

fa referència als  treballadors amb discapacitat. 
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Matèries 

fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Pràctiques 

laborals del sector dels serveis de restauració. 

Concretament, contempla la subrogació del personal. Les empreses interessades han de demanar els detalls sobre les 

condicions laborals actuals ja que aquestes no són de caràcter públic. 

matèria de 

riscos i altres. Sense orientar les matèries sobre les que ha de versar la matèria. 

 

obstant es podria valorar la incorporació de mesures de conciliació laboral, o en el cas de necessitar noves contractacions 

 

Finalment, caldria considerar substituir o complementar la de

la presentació per part del contractista de les còpies mensuals dels butlletins de cotització TC1 i TC2 prèviament al pagament 

de la factura.  
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Matèries 

fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Medi ambient erses clàusules sobre els impactes ambientals generats de la seva activitat., entre les que 

reflectits en els plecs. En relació al residus, la concessionària haurà de seguir la política de residus de la UAB. 

No obstant, no hi ha una traçabilitat de la bona execució dels mateixos. No es valora una millora dels aspectes ambientals 

 

ambient. 

Per tant, en relació a aquesta matèria fonamental, es podria considera la incorporar mesures durant el cicle de vida de 

contracte per millorar el servei en relació a les clàusules medi ambientals, com per exemple, en la incorporació de mesures 

contra el ma

 

Pràctiques justes 

 

 

cafè de comerç just. La resta de productes de comerç just poden arribar a tenir un pes relatiu en els criteris subjectius de 

 especificacions ni recomanacions 

 

No hi ha més concrecions en el plec, però com a punt de millora seria interessant valorar les condicions ambientals i socials 

ial 
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Matèries 

fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Complementant les consideracions actuals del contracte, es podria afegir una con

la prohibició de mantenir relacions il·legals amb paradisos fiscals juntament amb els mecanismes de seguiment 

corresponents.  

Aspectes de 

consumidors/es 

aquesta matèria fonamental. 

Hi ha dos elements a destacar. Per una banda el respecte a la diversitat en relació a les preferències de cada individu per 

secs, etc...com per 

aquells individus que per raons ètiques aposten per una dieta vegetariana. 

Finalment, la concessionària ha de tenir en lloc visible els fulls de reclamació a disposició de les persones usuàries. 

En relació al seguiment del contracte,  l

mensual pel seguiment del contracte.  

Participació 

activa i 

desenvolupament 

de la comunitat 

El contracte té molt limitats els aspectes vinculats al desenvolupament de la comunitat. 

Es podria valorar la possibilitat que en la promoció de productes de comerç de proximitat quedés reflectida en els criteris de 

judici de valor com a eina de desenvolupament econòmic del territori més proper. 
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5.6. C 4: Universitat de Barcelona  

5.6.1. Introducció i context 

dels següents centres: Campus Bellvitge, Facultat de Belles Arts, edifici IL3. 

La Universitat de Barcelona 

mà de la societat, essent en aquest moments la primera i principal universitat pública del 

país, i que els rànquings nacionals i internacionals situen entre les 200 millors del món. 

La UB és una institució 

i mediambiental.  

que actualment 

és . La seva actuació es basa en alinear-

amb els disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS). En relació a les polítiques 

ambientals destaquen les enfocades a la reducció de les emissions contaminants: 

emocional de la comunitat universitària.  

5.6.2. Dades del contracte:   

Expedient: EXP 2014/19 (TRLCSP/2007/ Obert/no harmonitzat) 

CPV: 55300000-3  

Objecte del contracte: 

campus Bellvitge, Facultat de Belles Arts i edifici IL3. Cada local haurà de tenir una 

inversió en obres, adaptar-se i conservar-se per poder realitzar el servei posterior. 

Prestacions incloses: 

entrepans freds i calents, menús i variants de menús, amanides, i menú de take-away en 

 

Divisió en lots: Sí. Lot 1: Campus Bellvitge. Lot 2: Facultat de Belles Arts. Lot 3: edifici 

IL3 

VEC: 

per les licitadores.   

 Lot 1: 10 anys, prorrogable per dos anys més. Lot 2: 4 anys, 

prorrogable per dos anys més. Lot 3: 8 anys, prorrogable per dos anys més.  

Desglossament del pressupost: No procedeix en no suposar cap despesa per a la UB. 

Nombre de licitadores:  No es troben les empreses licitadores. 

 

venda i els cànons proposats per les licitadores.   

Adjudicatària: Lot 1: Universal La Poma, SLU. Lot 2: Universitas Colectividades SLU. Lot 

3: Legorian, SL. 

https://www.ub.edu/web/portal/ca/
http://www.ub.edu/responsabilitatsocial/docs/ca/Informe%20sostenibilitat_2018-2019_cat.pdf
https://seu.ub.edu/contractacio/fitxers/CDUB2015137.pdf%20(PCAP)
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5.6.3. Anàlisi del contracte:  

Solvència econòmica: 

operativitat financera i sense incidències del licitador. 

Solvència tècnica: 

 

Garanties:  

 

Subcontractació: No es permet la subcontractació. 

Aplicables a tots els lots, només valorant vènding en el Lot 3. 

Criteris de judici de valor (49 p): Mitjans humans (5 punts); mitjans materials (12 punts); 

condicions mediambientals (5p); proposta de servei i qüestions organitzatives (14p); 

millores genèriques valorables econòmicament (8p); qüestions nutricionals i dietètica 

(5p).  Criteris automàtics (51p): Cànon fix anual (15p): cànon variable (10p); preus dels 

menús (10p), inversions a realitzar (16p). 

Condicions espe  Complir les disposicions 

vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. Aplicar 

mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. Complir les ordres i les 

instruccions de la UB. Facilitar tota la informació a la UB pel que fa al servei. Emprar el 

-se càrrec de les següents 

 

documents, dels residus, dels pagaments de taxes o preus públics, de complir la llei de 

protecció de dades. Disposar de les assegurances que li siguin obligatòries per al 

-se 

com ocupa  

Altres consideracions ASG rellevants: En relació als menús a oferir, tots els menús 

una dieta 

-laboral (lactis), 

productes sostenibles, de temporada i de proximitat (verdures, llegums), productes 

responsables (cafè), productes integrals o semi integrals (sucre morè, pa integral, cereals 

t (Fairtrade o 

material compostable o biodegradable.; reduir la generació de residus (vidre retornable, 

SDDR...). Obligació de mínim separar: matèria orgànica, paper cartró, envasos lleugers, 

de cafè i sucre de comerç just, quantitat de residus...) Seguir els procediments de gestió 

ns de la Universitat amb competència en 

matèria ambiental, vetllar perquè els usuaris compleixin el sistema de recollida de residus.  

Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la seguretat social. Subrogar al personal 

 al servei de la concessió. No dur a terme contractació de 
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personal via empreses de treball temporal. Promoure la igualtat entre homes i dones. 

Presentar mensualment els TC1 i TC2 dels treballadors.  

5.6.4. Anàlisi del procés de contractació:  

racte de tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a 

regulació harmonitzada de diversos anys de durada, des dels 4 anys als 10, segons el lot 

licitat. Tots compten amb una pròrroga de dos anys. 

-cafeteria i bar-restaurant 

 

 les tres empreses 

adjudicatàries: Universal La Poma, SLU (Lot 1), Universitas Colectividades, SLU (Lot 2), 

Legorian, SL (Lot 3). 

5.6.5. Sessió de treball 

 

 

marc legal no és suficient, sinó que també cal voluntat política per la incorporació 

de criteris.   

 Hi ha canvis en les actituds i comportament de la comunitat universitària que 

afecten als hàbits alimentaris i en conseqüència al model de gestió tradicional de 

servei de menjador universitari.  

 No hi ha capacitat per assumir el seguiment dels contractes dins de les unitats 

promotores. Cal pensar en alternatives per realitzar el seguiment del compliment 

de les clàusules implicant a les adjudicatàries en la gestió de la informació. 

 La cerca del millor servei possible és contrària en alguns casos per garantir 

l'equilibri econòmic per al concessionari.  Aquest fet, provoca, reticències entre 

les empreses operadores dels serveis de restauració.  

 

5.6.6. Valoració global:  

de cara a continuar treballant amb criteris de compra responsable. Per a realitzar aquesta 

valoració es tenen en compte els impactes materials del servei que queden desenvolupats 

 

Punts forts Aspectes a treballar 

● Divisió en lots segons campus 

universitari. 

● Els criteris automàtics, basats en 

cànon i aspectes econòmics, són 51 

punts respecte als criteris de judici 
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Punts forts Aspectes a treballar 

● Llarga trajectòria de la UB en 

responsabilitat social que queda 

reflectida en els plecs. 

● 

mediambientals són considerades faltes 

lleus.  

● 

personal queden penalitzades com falta 

greu. 

● No hi ha garantia provisional. Solvència 

amb mínims legals de la TRLCSP . 

● 

seguiment de les clàusules ambientals.  

● 

puntuació en els criteris avaluables 

mitjançant judici de valor serà 

 

de valor (49p). Dins dels criteris 

aspectes valoritzables 

econòmicament. 

● Dins els criteris de valoració 

subjectiva, el pes de les condicions 

mediambientals és molt petit (5p). 

● Nul·la referència a la inclusió en el 

social o atenció a la diversitat 

funcional  
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5.6.7. Anàlisi de materialitat 

 la UB, a continuació 

detallem les consideracions del contracte i els possibles criteris. 

Matèries 

fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Governança 

cànon fixat adjudicat,  

financera i sense incidències del licitador.  

A nivell tècnic o professional han de quedar certificat

contracte realitzats en els darrers 3 anys, indicant objecte, import, durada i destinació pública o privada.  

El contracte es divideix en lots segons el Campus, poder dividir el contrac

participar en el procés de licitació.   

demostrada i la concurrència entre elles, tot deixant marge a empreses de menor mida que en altres licitacions del sector. 

No obstant, només es va presentar una empresa per cada lot.  

Drets Humans El contracte no contempla de manera específica aspectes relacionats amb aquesta matèria fonamental.  
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Matèries 

fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Pràctiques 

laborals laborals del sector dels serveis de restauració. 

El contracte contempla la subrogació del personal, el que dona menys marge de maniobra per la inclusió de clàusules. No 

obstant, es podrien incloure mesures de conciliació familiar, de no minoració del salar

aspectes vinculats a la formació del personal.  

En el cas de trobar-se amb la necessitat de contractació de personal, aquesta no es podrà fer via ETT.  

La concessionària haurà de presentar mensualment el TC1 i TC2 dels treballadors. 

Medi ambient En els criteris avaluables mitjançant judici de valor els plecs es  valoren amb un màxim de 5 p criteris ambientals com els 

logística inversa. També que el licitador compti amb un sistema EMAS, ISO 14001. La inclusió de productes amb 

 

Més enllà de la recollida selectiva, es promou la reduc

reducció del malbaratament alimentari.  

En relació als vectors llum i 

 

Com a aspecte a millorar es podria incloure alguna clàusula en relació a la reducció del malbaratament alimentari que es 

sol produir en els menjadors. Així com, que en els criteris de judici de valor es poguessin concretar i relacionar les mesures 

amb la seva puntuació.  
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Matèries 

fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

Pràctiques justes 

 

El contracte  Igualment, el contracte també preveu com a especificació 

tècnica la necessitat de uniformitat del personal. Sense concretar de si aquests tèxtils són potencialment produïts en 

països on hi hagi un alt grau de vulnerabilitat dels drets bàsics de les persones treballadores.  

ts 

respectat els drets bàsics del treball a tota la cadena de 

subministrament. 

No hi ha més concrecions en el plec, però com a punt de millora seria interessant valorar les condicions ambientals i 

socials a totes les organitzacions implicades en la cadena de proveïment i el cicle de vida del productes servits, ja que són 

 

comerç just (Fair Trade o equivalent) amb altres producte subministrats en el servei. 

Complementant les consideracions actuals del contracte, es podria afegir una condició de solvència relacionada amb la 

prohibició de mantenir relacions il·legals amb paradisos fiscals juntament amb els mecanismes de seguiment 

corresponents  

Aspectes de 

consumidors/es 

 

comunitat universitària. Així, la concessionària haurà de garantir que hi ha menú per opcions vegetarianes o de dieta. I 

també per celíacs, sota prèvia demanda. 

me anual (facturació 

mensual, incidència, avaluació qualitativa del servei, personal adscrit a la concessió). A més, haurà de posar a disposició 

dels usuaris un llibre de reclamacions. Les consideracions en relació al desenvolupament saludable de la comunitat 
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Matèries 

fonamentals   

Consideracions del contracte i possibles criteris 

universitària són correctes, però es podria complementar aquesta amb un pla de comunicació per les usuàries per fer-les 

partícips dels criteris de la Universitat.   

No obstant, la UB realitza una enquesta anual a tots els estudiants "Enquesta de serveis, activitats i instal·lacions de la 

UB", que inclou comentaris oberts (no preguntes tancades) sobre els serveis externs, entre els quals es troba la 

restauració com a servei extern adreçat a la comunitat universitària. 

Participació 

activa i 

desenvolupament 

de la comunitat 

El contracte té molt limitats els aspectes vinculats al desenvolupament de la comunitat. Hi ha atenció específica per 

aquelles persones celíaques que poden optar per un menú especial sempre i quan avisin en temps. No hi ha esment sobre 

 

-laboral, i també productes de proximitat. Aquestes dues referències no queden ben 

inclòs aquests aspectes en el menú.  
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5.7. Anàlisi de plecs similars 

Els plecs identificats tenen tots ens comú que com objecte de contracte és el servei de 

restauració de menjadors universitaris, tant per servei de cafeteria com de menjador. En 

6 expedients recents del sector. Tres dels quals es presenten en 

adjunt amb les referències corresponents.  

La identificació de bones pràctiques ha tingut com a criteris de cerca que les unitats de 

LCSP. La llarga durada dels mateixos i aquestes condicions predefinides ens han limitat 

significativament la mostra en la qual fer la cerca. E

diferenciat de la resta de contractes: ús de la reserva, planificació dels impactes 

ambientals, socials i ètics del contrac  

Aquesta selecció no implicada que siguin a nivell global referents únics per replicar 

experiències., essent els contractes analitzats com a referència de pràctiques similars els 

següents:  

 Subministrament de 

 a aquesta licitació.  

 Gestió del servei de menjador-

. 

 Contracte mixt de concessió de serveis i serveis de cafeteria i cafeteria i menjador 

 

Universitat de Cantabria  

Expedient:  2019/ABSSER031 (LCSP/Obert-Reserva social/No harmonitzat)  

CPV: 55524000 

Objecte del contracte: 

reservant la participació a aquesta licitació.  

Prestacions incloses: Composició del menú i preparació dels aliments en les seves 

aportació del personal necessari per la prestació del servei, aportació dels estris 

necessaris  (estovalles, tovallons i altres mitjans necessaris per la prestació del servei.  

Divisió en lots: No 

VEC: 60.900 (IVA exclòs) 

  

Desglossament del pressupost: Sí 

Nombre de licitadores: 1  

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjLaqCfLJ9I42CDJOdAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnMdAdS33Lc!/
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 60.900 (IVA exclòs) 

Adjudicatària: ASOCIACION AMPROS  

Solvència econòmica: 

volum de negoci dels tres últims anys, haurà de ser mínim una vegada i mitja el valor 

 

Solvència tècnica: 

serveis de proximitat o alt

tècnica o professional la concreta experiència, coneixements i mitjans en les matèries 

 

Garanties: Exempt de garantia per la DA 4a de la LCSP 

Subcontractació

prevista subcontractar.   

Criteris automàtics: Oferta econòmica per preu unitari del menú 

(15p), Característiques de sostenibilitat, protecció del medi ambient i qualitat dels 

components del menú (75p): utilització de llegum 100% ecològica, arròs semi integral 

utilització exclusivament en t

totalitat de productes làctics amb certificació ecològica: llet, formatge fresc i iogurt 

(13p); per la utilització de carn de vedella amb segell IGP 100% i certificat ecològic i la 

utilització del 100% de carn magre de porc ecològic (13p); per la utilització exclusiva de 

peix blanc fresc (lluç...) i peix blau de mida petita, ric en Omega 3 (sorell, bonítol) (13p); 

per la utilització en les guarnicions del 100% de verdura fresca (5p); per la no utilització 

de productes enllaunats (5p). 

derivar-se perjudici als treballadors, al personal de la Universitat o la ciutadania en 

imatge o text discriminatori per raó de sexe, raça o religió.  

Universitat del País Basc 

Expedient: 85/19 PA (LCSP/Obert/No harmonitzat)  

CPV: 55330000 

Objecte del contracte: 
 

Prestacions incloses: El servei de menjador es prestarà incloent: menú del dia (primer 

plat, segon plat, pa, beguda i postres), mig menú (primer o segon del menú del dia, pa, 

beguda i postres), menú executiu sota reserva (menú servit a taula que constarà de 

primer plat, segon plat, pa, beguda i postres), menú de pica-

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjQzOSvczNS4MrclydAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnMdAfun0do!/
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especials sota reserva i amb la possibilitat de recollida e

en el lloc requerit. El servei de cafeteria inclourà: esmorzar o berenar, begudes, pinxos i 

racions, plats combinats i similars.   

Divisió en lots: No 

VEC:  

7 anys (fins a tres pr  

Desglossament del pressupost: No 

Nombre de licitadores: 2 

 

mig menú, així com dels menús executiu i pica-pica, els entrepans i sandvitxos, plats 

combinats, begudes calentes i fredes (70p), així com de les inversions (20p), el cànon (5p) 

i els abonaments de fidelització (5p). 

Adjudicatària: TAMAR LAS ARENAS, S.A.  

Solvència econòmica: Volum anual de negocis i patrimoni net igual o superior al 

 

Solvència tècnica: ́ dels principals serveis efectuats en els tres 

o similar naturalesa que els del contracte, el valor acumulats dels quals sigui igual o 

 

Garanties:  

Subcontractació: Es permet la subcontractació amb limitacions als treballs auxiliars. 

  

Criteris automàtics: Preus oferts(70p), el preu màxim establert 

pels preus de menú complet i mig menú, la mitjana de preus de menús executius i pica-

begudes calentes i fredes. Inversions acordades a les necessitats respectes les 

infraestructures existents (20p), cànon ofert (5p), fidelització dels clients mitjançant 

bons (5p). 

  De tipus social o relatives a 

del 

socials en la contractació pública. De tipus ambiental: la contractista gestionarà els 

rrecta gestió, la 

contractista realitzarà la recollida selectiva i dipositarà els residus ens respectius 

contenidors, segregarà els residus generats dipositant en els contenidors urbans si són 

. De tipus lingüístic, les 

establertes en la clàusula 28.1  

Altres consideracions ASG rellevants:  Segons el PPT, es recomana donar prioritat a 

productes de proximitat i ecològics, hi haurà com a mínim una opció vegetariana, El pa 

emportar seran fets de producte reciclat, Més enllà de les incorporacions de clàusules 
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dels aspectes socials, ambientals i relatius a altres polítiques públiques incorporades en 

e  

Universitat d Alacant  

Expedient: CS/01/2019 (LCSP/Obert/No harmonitzat)   

CPV: 55500000-5 

Objecte del contracte: Contracte mixt de concessió de serveis i serveis de cafeteria i 

 

Prestacions incloses: Règim de menjador a la carta, 

de cafès, begudes i entrepans preparats.  

Divisió en lots: No 

VEC:   

 

Desglossament del pressupost: Sí (Annex 2) 

Nombre de licitadores: 1 

Valor econòmic   

Adjudicatària: CLECE, S.A.  

Solvència econòmica: 

 

Solvència tècnica: Realització dels principals serveis o treballs realitzats en els tres 

  

Garanties: Definitiva 

retenció del preu. 

Subcontractació: Es permet la subcontractació amb les limitacions i condicions indicats 

dústries 

 

Criteris automàtics: Oferta econòmica cànon (25p). Inversió en el 

local (15p). Bons de menjar (10p). ): 

(40p): projecte descriptiu dels canvis o 

reformes i inversió que es facin en el local sense la figuració dels imports (20p), memòria 

bleixin en els plecs (10p), coherència en la 

Oferta gastronòmica i productes ecològics (15p): relació de les propostes incloent cicles 

de menú i composició, menús saludables, menús aptes per vegetarians, diabetis o 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjQyJSqgINkkyqEnOLqozdA1NMi8yCA21t9Qtycx0BNbcTSg!!/
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ecològica, comerç just i de proximitat (3p). Proposta de gestió i organització: traçabilitat 

dels productes, sistemes de mesura, manteniment preventiu de les instal·lacions, neteja 

diària, control de plagues (6p), pla de gestió mediambiental (4p). Pla Social (5p) aplicació 

cució del contracte de principis de responsabilitat social empresarial i de compra 

pública ètica (5p).  

  De tipus ambiental: les 

e ser biodegradables 

amb un mínim del 15% de material reciclat, sense tintes, colorants o pigments que 

continguin més de 100 ppm de materials com plom, cadmi, mercuri o crom hexà valent.  

Altres consideracions ASG rellevants:  à la integració de 

persones amb discapacitat en la plantilla de personal que donarà servei a la Universitat 

Restauració Sostenible.  Els productes de neteja del local i de la terrassa seran 

biodegradables, no tòxics, no cancerígens, no mutagènics i no han de fer malbé la capa 

elaborats a partir de recursos renovables com la pasta de blat de moro, paper reciclat o 

degudament classificats com BIO. Ús responsable dels aparells de climatització. Consum 

gestió responsable i restauració sostenible. Col·laborar en el plan de responsabilidad 

social de la UA.  

Altres contractes similars 

cas de la Universitat Autònoma de Madrid  que destaca per les condicions especials 

tat i accessibilitat universal i respecte a la diversitat 

materials així com la utilització de proveïdors de proximitat i de productes ecològics.  

En el cas de la Universitat Politècnica de Madrid, encara que el preu i el cànon tinguin un 

pes de 75 p, cal destacar la concreció 

ació amb judici de valor (25p): augment de la varietat de menús o menús per 

esdeveniments especials (5p), posar a disposició del centre de mitjans que incorporin 

. Aquest menú contindrà percentatges 

com la incorporació de persones amb discapacitat o víctimes de la violència de gènere 

 

  

https://web.ua.es/es/vr-social/responsabilidad-social/plan-de-responsabilidad-social.html
https://web.ua.es/es/vr-social/responsabilidad-social/plan-de-responsabilidad-social.html
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcrBCkBAEADQT5qDOCgHRc6bA_aiaWcwjCU2ytfb46sHFnqwHh-ZMcjhUaMHYj5V_JYTB1TlUcVJQBcDdGDBCtWPwlAv69RX9-uIry9pDKVX1pqigHPfyx-mqz_U/
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d1170e98-6241-4927-9ecd-70255f2077c3/DOC_CN2019-222975.pdf?MOD=AJPERES
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6. CADENA DE PROVEÏMENT 

6.1. Identificació dels productes alimentaris i apunts metodològics 

La identificació dels productes alimentaris a analitzar es basa inicialment en la seva 

presència massiva en el consum general, de la que es pot extrapolar una presència 

habitual en els menús de les universitats barcelonines. 

En aquest sentit hem partit de la base de que el plàtan és la fruita més consumida a 

Europa, juntament amb els cítrics, que la tonyina és un dels peixos més consumits al món 

i el primer, indiscutiblement, en el consum de conserves i, finalment, que el sucre és un 

producte de consum massiu tant a nivell individual com sobre tot a través de la seva 

incorporació en molts aliments processats.  

hipòtesis de que l

registra casos de violacions de drets humans i ambientals. És el cas del plàtan on, en un 

estudi recent de Setem, hem observat com el cas concret de la Blanca (Guatemala)1, és 

extrapolable a moltes regions bananeres de Centre-

de Greeenpeace2 assenyalen situacions de vulneració de drets similars específicament en 

la pesca de la tonyina, i en quant al sucre, Carro de Combate en parla àmpliament en la 
3  

dut a terme ha volgut incidir, no només 

en la fase de producció, sinó en tota la cadena de subministrament, lligant-ho amb una 

fotografia general de les condicions econòmiques de mercat que generen, en tots els 

endèmic i inherent al propi procés industrial i de subministrament tal i com està plantejat 

actualment en les tres indústries. En aquest sentit, el fet que siguin tres productes 

vulnerabilitat de les persones situades en les etapes més inicials del cicle de vida: les 

petites productores i les treballadores del cultiu i la indústria transformadora. 

de consum i la presència de segells de certificació de 

analitzar i contrastar els estàndards de certificació de producte, sí que hem considerat 

adient tenir-los en compte i discernir quins corresponen amb més claredat als criteris de 

Comerç Just. 

associat al 

expor

representativitat com a principal exportador del mateix a nivell mundial i, més 

esp t 

, 

al no disposar de dades directes de consum vinculades a les universitats públiques. 
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 el marc conceptual de la norma ISO 2600, fent servir 

els seus temes i matèries fonamentals com a marc referencial. En aquest sentit, 

amplitud temàtica de les seves categories ens ha permès incorporar-hi indicadors 
4 

associats al consum en cadascun dels productes analitzats. 

El resultat de es presenta en termes quantitatius 

o qualitatius depenent del criteri escollit i identificat segons el risc inherent al propi 

, així com al tipus 

. Pel que fa referència als Termes de Referència, la dificultat per a 

trobar una homogeneïtat en els valors comparatius ens ha obligat a comptar amb 

indicadors i fonts de documentació amb diversitat de criteris geogràfics:  hi 

comparativa amb els països europeus que també el produeixen. No obstant, hi ha alguns 

organismes referents en cada matèria fonamental (Laboral: OIT/ILO, Mercat: FAO, etc.). 

 primera 

quantitatius i termes de referència, i una segona columna a la dreta, recull un anàlisi més 

qualitatiu i interpretatiu de cada categoria. 

Menció a part mereix el cas específic de la tonyina en llauna que té dues fases 

diferenciades de producció: la de pesca i la de transformació (producció de lloms i 

més qualitativa descrivint els riscos generals de la pesca en la principal zona de captures 

el paràgraf anterior, per al procés de transformació. 

Pel que fa a les realitzat, aquestes inclouen en 

primer lloc la no disposició de dades de consum real dels productes analitzats en els 

contractes seleccionats. Aquesta limitació seria relativament fàcil de superar, en funció 

de la informació disponible per part de les empreses adjudicatàries. En no haver pogut 

realitzar cap sessió de treball amb aquestes, no podem 

els riscos 

que mesuren 

i quantifiquen exposició a la vulneració de drets en cada matèria fonamental, per 

la qual cosa seria possible contemplar aquestes variables en els sistemes de presa de 

decisió vinculats (és a dir els plecs i sistemes de seguiment vinculats als contractes). 

Finalment, els diferents graus de maduresa dels mercats de cada producte treballat i les 

vinculades als impactes ambientals, socials i de bon govern de cada procés productiu. 

Aquesta limitació hauria de quedar resolta en els propers anys, tenint en compte la 

rellevància i notorietat de la necessitat de gestionar aquests impactes per part de les 

consumidores directes i indirectes dels productes analitzats.  
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6.2. El plàtan 

6.2.1. Context general i consum  

El plàtan5 

temperatura càlida (entre 20 i 30 graus), amb una terra rica en nutrients i, de forma 

 

Segons dades de la FAO6, és la fruita més popular i consumida a Estats Units i a Europa. 

El seu consum anual supera el consum combinat de pomes i taronges en aquestes regions 

si bé, a escala mundial, se situa en segon lloc per darrere dels cítrics. Es calcula que el 

consum per càpita mundial ronda els 15 quilograms per any, una xifra que representa al 

fruita més consumida (12,31kg per habitant i any7) per darrera de la taronja (16,25kg per 

habitant) i la poma (9,51kg per habitant) i la primera en volum de tones importades de 
8). És una de les fruites més 

habituals, no només en les cistelles de compra familiars al supermercat o a la botiga de 

queviures, sinó també en els menús oferts per les empreses de restauració que 

proveeixen les institucions públiques, entre elles les universitats. 

Índia i la Xina fonamentalment), destinen la gran major part de la seva producció al 

-

Units principalment) tenen una producció molt baixa en relació amb el seu consum, 

veient-se obligats a importar la gran majoria dels plàtans que consumeixen.  

plàtans dels països occidentals i cada cop més dels propis gegants asiàtics, que 

comencen a no tenir-ne prou amb la producció interna. Es tracta, doncs de la primera 

regió exportadora del món (principalment els estats del nord de Sud-Amèrica -Equador, 

Colòmbia- i de Centre-Amèrica -Costa Rica, Guatemala i Hondures-), amb gairebé 15 

milions de tones el 2019 i un 78% del volum to
9

preferent, amb gairebé el 40% del mercat del producte, seguit de Filipines i de Guatemala 

que són, al seu torn, el segon i tercer 

Colòmbia i Costa Rica, en aquest ordre10.  

Per la seva banda, la Unió Europea (la principal consumidora de plàtans al món en 

 de 

territori europeu), el francès (procedent de les colònies de Martinica i Guadalupe) o el 

ció 

extracomunitària, la major part del plàtan produït a Europa es consumeix 

països europeus no cobreix, ni de bon tros, el conjunt de la demanda del consumidor 

comuni 11), fent que la UE esdevingui el primer 

la que rep un 73,6% del total dels plàtans. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Comissió Europea, 2020.  

 

alimentària, és a dir, un producte bàsic en el què la indústria pràcticament no pot innovar 

i que, per a diferenciar-se, les empreses competidores, no es poden basar en les qualitats 

o característiques del producte sinó en el seu preu. Heus aquí la base principal de la 

confrontació comercial entre els productors europeus de plàtan i els de la resta del món, 

especialment els llatinoamericans. Malgrat Europa aplica polítiques aranzelàries 

restrictives per a la protecció dels seus propis productors, la flexibilització de les seves 

normes amb els acords comercials dels darrers anys, han generat un augment 

considerable de la importació de plàtans llatinoamericans, ultrapassant fins i tot els 

ea12 que limiten 

els volums importats. Això ha aixecat polseguera entre els productors de plàtan 

de Canarias (ASPROCAN) 

 després que les seves exportacions superessin 

producte.  

De fet, aquesta entrada massiva de plàtans llatinoamericans a Europa que va menjant 

de consum de plàtan que preveu la FAO13, no farà sinó, previsiblement, agreujar aquesta 

situació en els propers anys. 

Els productors europeus de plàtans denuncien que, a més del preu, que segons ells 

otació, la 

mediambiental, ni els relacionats amb el cultiu del producte ni amb el seu entorn 

ecosistèmic, tot i que moltes vegades gaudeixin de certificacions de producte com la de 

Rainforest Alliance14 que diuen el contrari, un punt que Setem Catalunya ha pogut 

constatar recentment sobre terreny15 a les comunitats costaneres de Guatemala i que 

altres estudis-denúncia16 han anat assenyalat durant els darrers anys a altres països 

llatinoamericans. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/bananas-supply-eu.pdf
https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/agricultura/ue-colombia-ecuador-comite-platano_1_1686061.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/agricultura/ue-colombia-ecuador-comite-platano_1_1686061.html
http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/INFORME_stopacaparament_CAT.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/INFORME_stopacaparament_CAT.pdf
https://latierraesclava.eldiario.es/banano/
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6.2.2. Cadena de subministrament implicada en el comerç del plàtan. 

Producció, exportació, maduració, distribució i consum. 

La cadena de subministrament del plàtan ha anat incrementant la seva complexitat des 

estudi sobre la composició empresarial del merca 17, 

mentre a inicis de segle la major part del mercat estava controlat per poques empreses 

globals que gestionaven totes les etapes de la cadena (des de la producció fins a la venda 

al major, fet que permetia identificar amb major claredat les empreses participants en la 

forma notable les xarxes globals del mercat del plàtan. 

De fet, les grans empreses multinacionals del plàtan com Chiquita, Fyffes, Dole, Del 

Monte (t -

dece

aquesta fase de la cadena, substituint-la per majors compres a productors independents, 

O, 

la desvinculació de la producció de les grans empreses ha estat causada en part per 

problemes econòmics i legals a nivell de les plantacions bananeres, però també i sobre 

competidores que afecta al llarg de la cadena de valor del plàtan.  

En aquest sentit, les quatre majors empreses de producció i distribució bananera 

a

controlar- any 2013 i això malgrat els intents reiterats de guanyar 

marge de benefici a través de la millora tècnica i els canvis en el model logístic. 

 

 
Il·lustració 1: Quota de mercat de les empreses exportadores de plàtan, per volum. Font: FAO, 2014. 

 

https://www.chiquita.com/
https://www.fyffes.com/
http://www.dole-espanol.com/Home2
http://www.delmonteeurope.es/
http://www.delmonteeurope.es/
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cadenes de distribució minorista europees. Les britàniques Tesco, o , les 

alemanyes Metro o Aldi, la belga Delhaize 

Mercadona (entre un llarg etcètera), que tradicionalment han controlat la major part del 

comerç al detall en els països consumidors europeus i les illes britàniques, han implantat 

una compra més ajustada i beneficiosa a majoristes de petita escala o directament als 

propis productors de plàtans i han millorat substancialment els canals i vies de 

distribució. 

Arreplegades en grans grups de compra, aquestes grans cadenes de supermercats també 

Barcelona es produeix per aquesta via18), 

substituint així intermediaris especialitzats que operen a gran escala amb grans 

gràcies a una major eficiència del combustible en el transport especialitzat de contenidors 

compradors, dels que es beneficien les cadenes minoristes europees. 

En el mateix sentit, també observem una tendència notable cap a una menor 

concentració entre les empreses exportadores dels principals països productors de 

inat per tres empreses 

de primer ordre: Noboa (el gran productor i exportador equatorià sota la marca Bonita), 

Dole i Reybanpac, però des de llavors les seves quotes de mercat han disminuït 

ràpidament i el 2013 la seva participació combinada en les exportacions totals 

equatorianes només va ser del 23% multiplicant-se, alhora, el nombre de petites i 

mitjanes empreses exportadores registrades al país sud-americà (va augmentar en un 

1.750%: de 181 a 3.33519 empreses)20.  

Com a conseqüència de tot plegat, en lloc de dominar-se per un nombre reduït de grans 

empreses integrades verticalment, com era habitualment a finals del segle passat, els 

complexitat. 

Com a resultat, empreses com Dole o Del Monte, que anys enrere controlaven la major 

part de la producció, distribució i venda al major del plàtan llatinoamericà consumit a 

Europa (Chiquita i Fyffes sempre han estat més bolcades en el mercat Nord-Americà, 

Malgrat això però, segueixen controlant la major part (un 39% de les importacions21) i, 

amb certes variacions a nivell logístic i de control de proveïdors, mantenen les fórmules 

comercials clàssiques de control sobre tota la cadena de subministrament i venda a 

territori europeu, apropiant-se també del procés de maduració i distribució majorista del 

plàtan per a convertir-
22 que controlen econòmicament) a les petites 

botigues o a les empreses de càtering i restauració.  

En 

de producció europea (Canàries) que, no obstant, no aconsegueix cobrir ni de bon tros 

https://www.tescoplc.com/
https://www.sainsburys.co.uk/
https://www.metroag.de/en
https://www.aldi.com/
https://www.delhaize.be/
https://www.mercadona.es/
https://www.noboagroupec.com/
http://www.dole.com.ec/
https://www.reybanpac.com/
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2020, han entrat 64.669,3 tones de plàtan canari enfront 73.402,9 tones de plàtan 
23)

esmentades anteriorment. Malgrat les condicions sociolaborals i ambientals dels plàtans 

no és sinó comprendre la fotografia general dels impactes de la producció bananera 

partint de les característiques i necessitats de producció del propi producte (ús del sòl, 

actualitat del plàtan 
24.  

De fet, partim de la premissa que les grans empreses de restauració no solen comprar el 

gènere a les cadenes minoristes dels supermercats (aquestes ho venen gairebé 

exclusivament al detall en les seves pròpies botigues) i per tant assumim amb alt grau de 

probabilitat que, malgrat la transició de poder al mercat internacional del plàtan 

anteriorment descrita, les grans empreses multinacionals bananeres continuen sent 

 

Barcelona25. 

6.2.3.  Anàlisi de riscos i taula de materialitat del plàtan equatorià 

dades i estàndards certificables (de 26

cada àmbit es presenta en termes quantitatius o qualitatius depenent del criteri 

identificat segons risc inherent al propi procés de producció/extracció o associat a la zona 

 

En quant als Termes de Referència, la dificultat per a trobar una homogeneïtat en els 

valors comparatius de referència, ens ha obligat a comptar amb indicadors i fonts de 

dades globals internacionals provinents dels organismes referents en cada categoria 

(Laboral: OIT, Mercat: FAO, etc.). 
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories 
 

Aspectes qualitatius i conclusions per categoria 

Governança 1) Corrupció: escala de  

Internacional27 28, en 

una escala de 0 (altament 

corromput) a 100 (sense corrupció) i ocupa el lloc 92 de 180 països 

 

diferents actors internacionals i que exerceix un comparatiu en sí 

mateix de la situació internacional. Respecte a la resta de països 

productors bananers de la zona obté una puntuació no molt diferent 

(idèntica en comparació amb Colòmbia 39/100 i similar 57/100 en 

comparació amb Costa Rica). Pel que fa al seu principal competidor de 

producció interna a Europa (plàtan canari), Espanya (puntuació 

62/100), els estats llatinoamericans queden per sota. 

2) Presa de decisions: representació de treballadores en els Comitès 
29 

actius. 

El 95,6% de 
30. En quant 

al voltant del 90% (menys de 30 treballadores)31. Donat que només 

les empreses amb més de 30 treballadores tenen dret a la 

Com hem constatat amb els indicadors quantitatius, 

el factor país en el cas de la indústria bananera és 

cabdal: existeix una manca de transparència i un alt 

nivell de corrupció del Govern equatorià que 

afavoreix que les grans empreses bananeres no 

respectin el procés de presa de decisions democràtic 

sobre els aspectes laborals i de producció per part 

.  

A aquest fet, una atomització 

empresarial que perjudica especialment a les 

treballadores dels cultius, en quant la llei equatoriana 

no les empara vers el seu dret de participació en 

 contribuint  a dividir i 

desarticular el seu poder. Això, de retruc, genera que 

les comunitats que es situen al voltant de les 

plantacions, on viuen moltes de les treballadores, es 

vegin afectades per la manca d  -indirecta- 

en els processos dels cultius amb els què conviuen i 

dels que sí en reben les conseqüències (escassedat 

veurem en punts posteriors). 
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories 
 

Aspectes qualitatius i conclusions per categoria 

32, podem afirmar que en el 90% de 

les empreses bananeres equatorianes no existeix participació directa 

en la presa de decisions laborals per part de les treballadores.   

treballadores les que tenen dret a tenir Comitè 

empreses més petites (1 representant per a empreses menors de 30 

treballadores i fins a 3 en les que tenen entre 30 i 49) el que, a la 

pràctica, suposa que les treballadores sempre tinguin representació en 

la presa de decisions de la seva empresa, independentment de la mida 
33.  

Drets humans 1) Violència masclista: percentatge de dones que han rebut violència 

persones en les províncies bananeres. 

bananeres no en són una excepció. El 73,6% de les dones de la 

bananeres segons el Ministeri d Agricultura equatorià) reconeixen 

haver patit algun tipus de violència de gènere durant la seva vida34. Pel 

que f 35. La FAO 

constata que aquesta és una pràctica habitual vinculada al sector 

Malgrat els Drets Humans contemplen un ventall 

ampli i transversal a la resta de categories (el Dret a 

la Salut o al Medi Ambient es troben inclosos en 

altres categories, per exemple), les vulneracions 

reiterades a grups especialment vulnerables (com les 

dones i els infants) són molt evidents, com hem 

bananer equatorià.  
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories 
 

Aspectes qualitatius i conclusions per categoria 

36 en dades agregades de 

la violència masclista associada al sector plataner espanyol però les 
37 

Segons Nacions Unides38 un 35% de dones al món han experimentat 

violència física o sexual per part de la parella íntima o per alguna altra 

persona. Les dades equatorianes (i les de les províncies bananeres 

dones a nivell de país que queda molt per sobre de la mitjana mundial.   

2) Explotació infantil: Nombre de nens i nenes treballant en les 

plantacions. 

Sense compartir dades concretes referents al treball infantil en les 

a publicar les lleis de protecció a la infància i els estudis i esforços 

legislatius per prevenir aquesta xacra39. Malgrat reconèixer-ho, 

diversos informes40 

específicament en les plantacions  bananeres continua sent un 

fenomen habitual. 

de monocultiu a les comunitats llatinoamericanes 
41 i aquest es 

42. 

Pel que fa al treball infantil, malgrat el factor 

 per a 

nivells de corrupció i descontrol en el país sobre un 

dels sectors principals de la seva economia, no 

lotació laboral de 

nens i nenes. 

En un altre ordre de temes, sense tenir dades 

dret a la consulta prèvia (art.169 de la OIT) de les 

empreses transnacionals en els territoris indígenes 

(reiteradament denunciada per grups de denúncia 

socials al Tribunal Interamericano de Derechos 

Humanos) és un problema transversal en el sector 

afegit al risc del consum de productes 

agroalimentaris amb aquest origen. 
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories 
 

Aspectes qualitatius i conclusions per categoria 

Pràctiques 
laborals 

1) Percentatge del total de treballadores del sector amb representació 

sindical. 

El nombre de persones treballadores del sector bananer equatorià 
43 

La taxa de sindicació general de 

és habitual en els països bananers de la regió centre i sud-americana 

(Colòmbia 9,5%, Costa Rica, 19,4%), contrastant amb els països més 

Islàndia (90,4%) o Cuba (81,4%)44

de sindicació. 

2) 

mínim vital). 

Els treballadors i treballadores del sector bananer equatorià reben uns 
45: un 81%46.  

i altres productes i països tenen encara pitjors circumstàncies. 

(treballadors/es del sector del suc de taronja de Brasil 61%/Tomàquets 

del Marroc 56%/Té de la Índia 38%...). Pel que fa a les persones 

treballadores del sector del plàtan canari no es tenen dades concretes, 

sinó en la resta del sector agroindustrial. La 

temporalitat, la manca o escassedat de convenis 

salari digne, són riscos evidents de la compra del 

plàtan equatorià que, en diferents graus, es troben 

-

europeus, segons la OIT48. Malgrat la situació a 

Europa no és millor, donada la situació precària de 

moltes de les persones de treballadores migrades a 

la producció hortofrutícola49, no és menys cert que 

la legislació laboral i els recursos públics per a la 

defensa de drets laborals són més amplis en territori 

espanyol i en general en Europa. 
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories 
 

Aspectes qualitatius i conclusions per categoria 

però si 

des del setembre de 2020.47  

Medi ambient 1) Contribució al canvi climàtic: pes específic sobre les emissions 

globals del país/regió (emissions de CO2 de la producció, distribució i 

venda). 

La producció de plàtan 

de C02 equilibrada a nivell de balanç emissions 

hivernacle, essent els seus valors inferiors a la mitjana global del 

producte50. 

Aquesta magnitud és similar en països com Colòmbia o Costa Rica i 

en un valor de +0,0249 kg de CO2 per kg de plàtan51 o altres productes 

de la regió sud-americana com el cafè, que són contribuïdors nets al 

canvi climàtic. 

2) Esgotament dels recursos hídrics en la cadena de subministrament 

del producte (en metres cúbics). 

mitjana global i que alguns països competidors de plàtan produït 

producció i distribució del plàtan contrasten amb les 

intuïcions inicials, fins el punt que segons les 

metodologies existents el consum de plàtan de 

permetria contribuir positivament a la 

mitigació del canvi climàtic. . 

No obstant això, en el balanç ambiental global del 

recursos hídrics (especialment rellevant a les zones 

llatinoamèrica), i 

altres tipus de contaminació no quantificades en 

aquest estudi però àmpliament denunciades53 són 

aspectes de risc en general comuns a les plantacions 

de monocultiu llatinoamericanes i específicament les 

bananeres. 
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories 
 

Aspectes qualitatius i conclusions per categoria 

negatiu52. 

Aquesta fruita és de les que requereix més recursos hídrics en 

comparació amb altres com el tomàquet o la canya de sucre.  

Pràctiques justes 
ració 

1) 

terres per grans productors bananers. 

més del 50% de la superfície agropecuària, mentre que un 57% 

controlen un 32,5%54. 

terres, el Banc Mundial ha emès un informe on reconeix la seva 

expansió des del 2008 en diferents sectors. 55Entitats com GRAIN 

comptabilitzen nous casos a diari a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina56.  

2) 

 

Els petits productors/es de plàtan a equador reben uns ingressos de 

l 57. 

productores de les persones treballadores, malgrat 

la problemàtica que comporta la no obtenció 

Ingrés Mínim Vital els és comuna. En aquest sentit, 

es constata que els esglaons més baixos de la 

cadena de producció són els més perjudicats. 

Aquest perjudici en les condicions vitals es cimenta 

en un sistema de mercat injust.  

De fet, malgrat la fragmentació empresarial que hem 

plàtans equatorians, les grans empreses bananeres 

encara retenen en propietat la major part de les 

terres cultivades, una tendència acaparadora que 

encara es pot observar en el sector agroalimentari 

equatorià i llatinoamericà en general. Aquestes grans 

empreses imposen unes condicions i fomenten una 

la humana i 
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories 
 

Aspectes qualitatius i conclusions per categoria 

i altres productes i països tenen encara pitjors circumstàncies. 

(productors de cafè colombià: 71% / suc de taronja de Brasil 58% / 

Mongetes verdes de Kènia 53%...). 

iu de poder 

competir per preu de cara als seus principals clients: 

les grans cadenes de retailers europees i nord-

americanes.  

En tot cas, sigui comprant a les grans empreses 

bananeres o directament a les petites productores 

equatorianes, el que és clar és que les multinacionals 

occidentals controlen el mercat a través dels seus 

  

Això, de retruc, genera conflictes de competència 

amb propis productors europeus i perpetua una 

en els casos que certifiquen i verifiquen alguns 

segells de comerç just i les legislacions més estrictes 

e  

Aspectes de 
consumidors/es 

1) Quantitat de producte certificat en origen amb etiquetes que vetllin 

per criteris de protecció ambiental i social, coincidents amb els 

principis del Comerç Just58 ) sobre el total 

de superfície conreada en el país. 

59, de les 

quals unes 106.000 estan certificades pels tres principals segells que 

operen en la zona (Global GAP -80.000-, Rainforest Alliance -16.000-  

La relació entre les exigències de les persones 

certificacions, els darrers anys, dels plàtans 

equatorians no és casual. En paral·lel a la crescuda 

del consum conscient i crític, han crescut també les 

iniciatives empresarials de certificació que, 
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories 
 

Aspectes qualitatius i conclusions per categoria 

i Fair Trade -10.000-

segell més ajustat als criteris de Comerç Just (Fairtrade). 

La referència contrastada amb els seus competidors regionals dels que 

trobem plàtans a Barcelona, com Costa Rica, que destina un 14,6% de 

les seves terres cultivables (unes 50.000 Ha60), no és senzilla. Degut 

a la manca de dades agregades de certificació de la banana en termes 

generals. La única estadística que podem reflectir és la comparativa 
61 

les 11.500 Ha del país sud-americà). Es deriva, per tant, que cal molta 

feina en termes de transparència sobre la certificació en el mercat del 

plàtan llatinoamericà. 

garantir el respecte dels drets humans i ambientals 

en el seu procés de producció. Sense entrar a 

identificar aquests paràmetres de mesura ni 

ambientals de diversa consideració.  

No obstant això, atenent als criteris i valoracions de 

la Coordinadora Estatal de Comercio Justo 

espanyola62, dels tres segells presents en el plàtan 

equatorià, només un, el de Fair Trade, acompleix els 

criteris de comerç just satisfactòriament. Observant 

produït (un 6,2%), valorem que encara queda molt 

camí per recórrer en aquest sentit. 

Participació 
activa i 
desenvolupament 
de la comunitat 

1) Vulneració del dret a la salut: conseqüències de la utilització de 

pesticides i altres elements considerats cancerígens (p.e: el Glifosat) 

 

La producció de fruites en general sol estar associada a una elevada 

toxic

cancerígena63 més elevada que el plàtan de Colòmbia però més reduïda 

que la marca global de la indústria bananera. Respecte al plàtan de 

Hi ha diversos estudis70 

institucions acadèmiques que venen denunciant, des 

de fa dècades, que les empreses de monocultiu de 

més fonts de subsistència a les comunitats locals, 

treball que tenen alts riscos per a la salut que, a més, 
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories 
 

Aspectes qualitatius i conclusions per categoria 

Canàries (estat Espanyol) no existeixen dades concretes: malgrat 

Canàries és la comunitat espanyola que més consumeix productes 

fitosanitaris i agroquímics64 el Cabildo de Canàries, malgrat tenir 

roperes a les 

plantacions65, afirma no trobar fitosanitaris prohibits per la UE (molts 

recent prohibició de la Comissió Europea (gener de 202066) del 

pesticida més utilitzat a Espanya, el chlorpyrifos, basada en dades 

un producte perjudicial els anys anteriors67.  

No obstant això, indústries com la del cafè o el tomàquet tenen graus 

de toxicitat encara més elevats. 

2) 

producció bananera (percentatge de persones treballadores que tenen 

accés a serveis sanitaris interns o derivats per la seva activitat.). 

Segons el principal sindicat equatorià de treballadores del sector del 
68

Higiene y Seguridad Ocupaci  

Malgrat no existeixen termes de referència accessibles en els principals 

països competidors de la regió (Colòmbia, Costa Rica, Perú...) ni a nivell 

es combinen dramàticament amb una manca 
71.  

La manca de dades econòmiques regionals o de país 

no tendencioses en aquest aspecte ens ha dut a 

centrar-nos específicament en la vulneració del dret 

a la salut de les treballadores de les plantacions (i de 
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories 
 

Aspectes qualitatius i conclusions per categoria 

ita comporta greus riscos per a 

la salut i seguretat dels treballadors/es, productors/es i les seves 

sistemes sanitaris de prevenció i tractament.69  

per a la millora de la salut i seguretat ocupacional (BOHESI) des del 

2014, constatem doncs que existeix un risc elevat de vulneració 
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6.2.4. Conclusions i reflexions sobre el risc en la compra del plàtan equatorià 

i les seves alternatives de consum. 

 Llatina té riscos associats a cadascuna de 

risc augmenta -en comparació amb altres països productors com Espanya- i es 

demostra en totes i cadascuna de les categories esmentades, veient-se només apaivagat 

-en el millor dels casos- en quant a qüestions ambientals pel relatiu impacte de les 

emissions de C02 en el canvi climàtic. 

ecosistemes i per a la salut humana dels herbicides i fertilitzants químics utilitzats, entre 

cades amb 

segells que diuen acomplir els criteris de sostenibilitat ambiental i seguretat alimentària 

(Global GAP i Rainforest Alliance). Però m l green, el social o el 
charity washing sónuna pràctica molt implantada entre les empreses productores, no 

72 sinó arreu dels països productors que fan servir aquest tipus de 

segells73, val a dir que el seu objectiu principal no contempla la mesura (o, si més no de 

forma molt superficial) dels aspectes de preu just i condicions laborals dignes en els 

processos de producció i distribució dels plàtans que sí contemplen altres segells com el 

de Fair Trade.. 

En aquest sentit, donat que la gran majoria de les hectàrees de cultiu de plàtan i banana 

considerem que aquesta és la principal àrea de risc del consum associat al plàtan 

equatorià. Així, si adquirim un producte no certificat com a comerç just amb aquest 

 i vulneració de dret a la 

salut de les treballadores i les seves 

laborals, la violència  

És important assenyalar però, que tot aquest marc de vulneració de drets des del factor 

país, es troba cimentat en una cadena de subministrament i unes lògiques de mercat 

basades en preu que busquen precisament aquest tipus de condicions per a poder 

abaratir els costos de producció i poder generar més marge de benefici en les vendes 

finals en els països consumidors.  

- at 

equatorià, sinó les grans cadenes de supermercat europees i a les grans empreses 

-americanes que són, finalment, les que generen les 

principals influències i pressions -amb connivència de les lleis internacionals i dels seus 

- sobre els preus. 

Cal doncs un esforç decidit i verificable de mecanismes de control (legislatius i de 

seguiment) sobre la cadena de subministrament  

aquests agents a aplicar principis ferris de due diligence i transparència i traçabilitat en 
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la cadena de subministrament del plàtan en tots els seus estadis, és a dir: un comerç 

veritablement just a tots els esglaons de la cadena de subministrament. 

La taula a continuació presenta un resum del nivell de risc associat a la generació 

 

Matèries 
fonamentals  

Indicador analitzat Nivell de risc 
 

identificat 

Governança 

de la Corrupció. 

Presa de decisions: representació de 

amb Comitès actius. 

Alt 

 

Alt 

Drets 

Humans 

Violència masclista: percentatge de 

dones que han rebut violència masclista 

de parelles/ex 

parelles o altres persones en les 

províncies bananeres. 

 

Explotació infantil: Nombre de nens i 

nenes treballant en les plantacions. 

Alt 

 

 

 

 

 

 

Alt 

Pràctiques 

laborals 

Percentatge del total de treballadores 

del sector amb representació sindical. 

Salari digne (percentatge del salari mitjà 

 

Alt 

 

Alt 

Medi 

ambient 

Contribució al canvi climàtic: pes 

específic sobre les emissions globals del 

país/regió (emissions de CO2 de la 

producció, distribució i venda). 

Esgotament dels recursos hídrics en la 

cadena de subministrament del producte 

(en metres cúbics). 

Baix 

 

 

Alt 

Pràctiques 

justes 

 

Respecte als drets de la propietat: 

per grans productors bananers. 

Alt 
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Matèries 
fonamentals  

Indicador analitzat Nivell de risc 
 

identificat 

Preu just per als petits productors. 

 

Alt 

Aspectes de 

consumidors

/es 

Quantitat de producte certificat en 

origen amb etiquetes que vetllin per 

criteris de protecció ambiental i social, 

coincidents amb els principis del Comerç 

total de superfície conreada en el país. 

Alt 

Participació 

activa i 

desenvolupa

ment de la 

comunitat 

Vulneració del dret a la salut: 

conseqüències de la utilització de 

pesticides i altres elements considerats 

cancerígens (p.e: el Glifosat) per a la salut 

 

Accés a serveis de prevenció i 

producció bananera (percentatge de 

persones treballadores que tenen accés 

a serveis sanitaris interns o derivats per 

la seva activitat.). 

Alt 

 

 

 

 

Alt 
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6.3. La tonyina 

6.3.1. Context general del mercat de la tonyina. 

pel que fa al volum de captures74

75. El consum de tonyina a la UE és 

de 2,9 kg per càpita, la majoria dels quals són de tonyina processada i en conserva (al 

productes de la pesca i l'aqüicultura consumits a Europa.  

 

mundial de tonyina va assolir un valor econòmic rècord de 40.000 milions de dòlars 

americans76), amb una diversitat que comprèn al voltant de 40 espècies diferents, 6 de 

les quals són les més consumides i capturades77

en perill per la sobrepesca78. Tot i que la indústria ha provat diversos mètodes de 

gratòries que es desenvolupen de forma òptima en estat 

 

La tonyina adquireix dues formes diferents depenent del seu procés de transformació i 

del seu destí final de venda: la trobem sencera (fresca o congelada) o en conserva (llauna, 

vidre). En tots els casos, a nivell mundial, hi ha un domini aclaparador de països asiàtics, 

si bé aquests vari

referim. 

Pel que fa a la tonyina sencera, que pràcticament no requereix procés de transformació 

(sovint es congela i descongela i posteriorment es consumeix sencera o trossejada) el 

Indonèsia i Xina79. En quant a la "reina del consum", la tonyina en conserva (normalment 

en llauna) el país que domina amb clara superioritat el mercat és Tailàndia (amb un 46% 

de la producció mundial) situant-

de la quota de mercat de producció i venda final80. 

amb les seves pròpies marques als mercats dels països consumidors (principalment els 

dels Estats Units i del Japó, tot i que en menor mesura també a Europa81), és el primer 

país transformador i enllaunador del món, mentre que en el cas d'Espanya, que és el 

primer productor i proveïdor europeu (tot i que també exporta, en menor mesura, als 

EEUU), sovint externalitza la transformació prèvia en lloms i inclús part del total de 

l'enllaunament a tercers països (principalment de Centre i Sud-

Salvador, Guatemala, Brasil...), deixant per a les factories espanyoles només una part del 

total d'enllaunats i l'etiquetatge final per a la marca82. Aquesta pràctica -que també 

segueixen les marques italianes i franceses que operen en territori europeu- és el motiu 

pel qual l'Equador es situa en el primer lloc de les importacions a la UE de peix en llauna, 

com es veu en la següent taula. 
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Taula 1: Importacions de peix en llauna a la UE. Font: Eurostat, 2020. 

Cal destacar també que, en la lluita pels preus de venda dels lloms de tonyina està entrant 

un nou competidor que creix a un ritme aclaparador: la Xina. El gegant asiàtic està entrant 

amb força al mercat (ha augmentat la quota un 16,1% en els darrers dos anys83), 

- e lloms gràcies als preus encara més baixos que 

ofereixen les seves empreses i posant en peu de guerra els productors europeus84. 

 

 
 
Taula 2: Top 6 de països importadors/exportadors de tonyina al món, segons elaboració de CBI: Ministry of 
Foreign Affairs, The Netherlands, 2019 amb dades de la FAO (Fishery statistics). 

 
6.3.2. Cadena de subministrament implicada en el comerç de la tonyina en 

conserva: Pesca, transformació/enllaunament, distribució i consum. 

i gairebé el 70% si incloem altres zones del mateix oceà85

la zona obliga les empreses pesqueres a diversificar els llocs de captura (oceans Índic -

20%- i Atlàntic -8%- principalment86) per tal de garantir un subministrament 

ininterromput. 

Els mètodes de pesca són variats, destacant-ne la pesca d'encerclament i la de palangre, 

ambdues àmpliament utilitzades per les flotes pesqueres dels diferents països i 

denunciades reiteradament per organitzacions ecologistes per la seva greu afectació a la 

sostenibilitat de les espècies de tonyina i d'altres animals de l'entorn marí87. Tanmateix, 

http://www.fao.org/fishery/statistics/tuna-catches/es
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la competència pel preu en les grans marques distribuïdores88, segueix pesant més en el 

global de les captures de la indústria que la sostenibilitat.  

De fet, la cadena de subministrament de la tonyina en llauna (com en general ho són les 

cadenes de subministrament del sector agroalimentari internacional) és una cadena 

menor (retailers  comercial) són les que dominen el mercat i imposen els preus 

dels aliments mitjançant els seus grans volums de compra. En el cas europeu, aquestes 

són les grans cadenes de supermercats com Schwarz -Lidl-, Aldi i Rewe (Alemanya) 

Tesco (Regne Unit) i Carrefour (França) i, més específicament en el cas de l'Estat 

Espanyol, Mercadona (que concentra aproximadament una quarta part de la quota de 

mercat), Carrefour, Lidl i el Grupo Dia89. 

 de poder 

amb influència molt limitada90. Aquests retailers fan ús del seu enorme poder de compra 

per pressionar a altres empreses de la cadena de subministrament i influir així en els 

preus i estàndards de qualitat a aplicar. 

A tall d'exemple d'aquesta concentració empresarial, les "tres grans" marques amb més 

vendes de llaunes de tonyina al món (les tailandeses StarKist, Bumble Bee i Chicken of 

the Sea) representen més del 80% del valor de mercat als Estats Units91, mentre que a 

Europa el 50% del volum de mercat es concentra en altres cinc companyies, la majoria 

d'elles (Jealsa Rianxeira i Salica -espanyoles-, Bolton -italiana, que 

recentment ha incorporat l'espanyola Garavilla- i Starkist -nord-americana-) i 

especialment espanyoles92. Això es deu al fet de que els grans supermercats es limiten a 

oferir les seves pròpies marques "blanques" o bé les dues o tres marques més populars93 

i només aquestes, que en el seu conjunt pertanyen als grans grups empresarials 

assenyalats, tenen economies d'escala que els hi permeten oferir els preus que exigeixen 

els supermercats. 

Aquestes grans marques fabricants i venedores de tonyina pressionen també amb els 

preus als seus propis proveïdors que, al seu torn, són grans empreses intermediàries de 

subministrament, algunes d'elles propietat de les pròpies marques de tonyina (que en 

alguns casos tenen plantes de processament i inclús vaixells pesquers propis) o amb 

grans acords exclusius de subministrament. 

dominen el comerç de la tonyina que es pesca en les seves aigües: l'holandesa Tri Marine 

(adquirida el 2013 per la italiana Bolton Group: 35% de quota de mercat mundial de venda 

de lloms94) i les japoneses FCF i Itochu (sobre un 25% i un 5% de quota de mercat 

respectivament) que acaparen aproximadament un 65-70%95 del mercat internacional 

de venda de lloms de tonyina96. En el cas espanyol, empreses com Calvo i Jealsa-Rianxeira, 

són exemples de control total sobre la cadena, tenint fins i tot vaixells tonyiners en 

propietat o contractació exclusiva. 

 
 

https://starkist.com/
https://www.bumblebee.com/
https://chickenofthesea.com/
https://chickenofthesea.com/
http://rianxeira.com/
https://www.salica.es/index.php?l=es
http://www.boltongroup.net/en-ww/brands/food_products/brands-food-products
https://trimarinegroup.com/
http://www.fcf.com.tw/
https://www.itochu.co.jp/en/index.html
https://www.grupocalvo.com/
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Gràfic1: canals del mercat europeu per a lloms congelats i pre-cuinats de tonyina (Font: Seafood trade 
intelligence portal, 2019). 

 
Finalment, en la base de tot aquest sistema de proveïment, i en contrast amb la 

concentració de poder empresarial en tota la resta de la cadena, la major part de les 

empreses pesqueres -que proveeixen a aquests intermediaris comercials-, es troben en 

un mercat altament fragmentat i amb una gran dispersió geogràfica, existint molta 

competència entre flotes. Això permet als supermercats i a la resta de grans empreses 

de la cadena comercial fomentar la competència entre proveïdors i forçar la caiguda del 

preu de la matèria primera al mateix temps. En aquest sentit, mentre el consumidor final 

assisteix a guerres comercials de preus entre les marques de tonyina i els supermercats, 

els imports finals pagats als productors pateixen aquesta gran variabilitat, que els sotmet 

a una intensa pressió que acaba repercutint en les seves condicions laborals i de vida. 

Emperò, gràcies al màrqueting de la indústria i indirectament a les ajudes sectorials de la 

Unió Europea97, el consum de tonyina en territori europeu es manté constant. De fet, en 

nivells insostenibles, en tant que la major part del producte no prové dels seus propis 

mars -que també pateixen la sobrepesca-98 sinó que s'ha d'importar de l'estranger (un 

72% segons dades d'Eurostat del 2019 i arribant només a un 38% de taxa 

d'autosuficiència segons l'EUMOFA) en les condicions anteriorment descrites.  

En quant a l'Estat Espanyol, la tonyina és, amb diferència, la conserva més consumida 

(un 52% de la quota de mercat sobre el total de conserves99), sent el seu consum regular 

habitual per a 4 de cada 10 ciutadanes i arribant als 2,2 kg per habitant i any100.  

Pel que fa al sector comercial, existeixen 63 empreses que es dediquen a l'enllaunament, 

etiquetatge i comercialització de la tonyina, de les quals la majoria són d'origen gallec. De 

fet, el mercat de la tonyina està dominat majoritàriament per 6 grans empreses 

d'aquesta regió (amb l'excepció de la italiana Bolton i la basca Salica) amb les seves 

respectives marques de tonyina: Frinsa, Jealsa Rianxeira, Escuris, Bolton Food, Calvo 

Conservas i Salica101. 
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En quant al sector pesquer, tot i tenir la major flota del continent102 amb 70 vaixells 

fletats per diferents empreses103 i concentrats principalment al port de Bermeo, Biskaia 

(45), Espanya necessita importar la major part de la tonyina en llauna104 i en lloms que 

desprès ven en el mercat intern o exporta a altres països europeus105. Així, les principals 

empreses conserveres i de venda de tonyina al mercat espanyol controlen els preus, 

directa o indirectament, de tota la cadena de subministrament des de la pesca a la venda 

final, amb especial interès -com hem vist anteriorment- en el control comercial de les 

empreses (plantes transformadores, enllaunadores) de països llatinoamericans amb 

costa pacífica. 

 

 
3: MAPA elaborat per Greenpeace a "El largo viaje del atún", 2013. 

Els canals de comercialització de les marques de tonyina a territori espanyol, en general, 

són tres: 1) marca pròpia que es ven al detall 2) marca pròpia que es ven al major (entre 

els dos canals sumen un 25% de les vendes) i 3) comercialització sota marca blanca en 

les cadenes de supermercats (un 75% de les vendes106). En el cas de les empreses de 

restauració universitària que ens ocupen en aquesta investigació, l'adquisició habitual de 

producte és la venda al major, que es sol fer mitjançant preparats en llauna o en bosses 

d'1 a 3 kg.  

https://www.bgrup.es/es/atun-listado/sf034-MLG
https://www.bgrup.es/es/atun-listado/sf034-MLG
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6.3.3. Anàlisi de riscos i taula de materialitat de la compra de tonyina en 

llauna 

Com hem vist en els punts anteriors, tot i que la realitat dels orígens de pesca de la 

tonyina enllaunada és diversa i complexa no és menys cert que la major part de les 

espècies comercialitzades en territori de l'Estat (les dues pertanyents a l'anomenada 

comercialment "tonyina clara": la tonyina d'aleta groga i la potuda) són capturades en 

àmplies zones de l'oceà Pacífic de les que, si bé és pràcticament impossible determinar 

la jurisdicció d'aigües per país107, sí que permeten un anàlisi genèric del risc associat a la 

pròpia activitat pesquera en aquestes aigües. 

D'altra banda, en quant al procés de transformació i l'enllaunament, hem comprovat la 

preferència de l'externalització de les empreses de tonyina espanyoles en els països 

llatinoamericans108, destacant especialment l'Equador tant pel que fa a la 

subcontractació de la transformació de lloms109 com per l'exportació de tonyina 

directament enllaunada al conjunt de la UE. Serà, per tant, aquest país en el que 

concentrarem l'anàlisi de riscos de consum de tonyina en aquestes fases de la cadena.  

Tenint en compte tot l'anterior, hem elaborat una taula d'anàlisi descriptiu-qualitatiu per 

a la fase de la pesca (A) i una taula d'anàlisi amb indicadors per a les fases de 

transformació i enllaunament (B).  
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A) Riscos vinculats a l'activitat pesquera (oceà Pacífic) 
Donat que encara queda molt camí per recórrer quant a la transparència de les empreses de producció i venda de tonyina en conserva envers les 

condicions ambientals, laborals i comercials amb les que es realitzen les captures110, és difícil comprovar el nivell d'impacte socioambiental en la 

fase de pesca en concret de les llaunes que es consumeixen finalment per les usuàries ja siguin persones físiques o jurídiques. Per aquest motiu, 

incloem aquí els riscos generals vinculats a la fase de pesca de la tonyina en l'oceà Pacífic (on es produeixen la major part de les captures mundials, 

dor. 

Matèries 

fonamentals  

Descripció qualitativa  

Governança 
111 que 

comporta qu  

 

pesquen tonyina els vaixells espanyols i francesos, solen estar emparats per negociacions desiguals basades en el 

sistema de deute i post-colonialitat112 113 

països empobrits i vulnerant el dret internacional. La UE té amplis acords bilaterals i multilaterals amb països del 

Pacífic114  

En aquest sentit la indústria espanyola de la tonyina en conserva no només es beneficia dels acords comercials i de 

pesca de la UE per pescar a ultramar, sinó que també aprofita indirectament els acords que estableixen els països 

Taiwan...) que, sovint, encara tenen menys miraments en relació amb criteris de respecte de Drets Humans i 

Ambientals115. 

en hàbitat, les quotes de pesca i els mètodes permesos) recau en les Organitzacions Regionals de Pesca (ORP) IATTC 

(Comissió Inter-americana de la Tonyina Tropical), ICCAT (Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina 
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Matèries 

fonamentals  

Descripció qualitativa  

er a la conservació de la Tonyina Vermella del 

de fomentar pràctiques de 

pesca il·legals en relació amb la vulneració de les quotes i de les ZEE que realitzarien els seus bucs tonyiners.116 

Drets humans La pesca és considerada una de les feines més perilloses del món, amb prop de 24.000 morts anuals 

FAO117 

relació envers el nivell de desenvolupament del país (mentre els vaixells noruecs reporten entre 90 i 150 morts per cada 

100.000 pescadors, els números de Sri Lanka ascendeixen fins els 500 i els de Sudàfrica als 585), que també afecta al 
118 Menció a part mereixen les amenaces i assassinats dels observadors pesquers 

reportats per diferents entitats i organismes119.  

Tailàndia, Taiwan, Corea o la Xina) per la situació de vulneració de drets, especialment de les persones treballadores dels 

vaixells tonyiners. Es reporten casos de treball forçat, , abandonament de pescadors, treball 

infantil120 i fins i tot esclavatge121 que denuncien els organismes internacionals i les entitats de forma constant.  

7 el seu Conveni 188 sobre el Treball en la Pesca, per tal de reforçar els drets 

fonamentals en aquest sector. Malgrat han passat més de 13 anys, tret de Tailàndia i França, cap dels principals països 

  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/WCMS_429715/lang--es/index.htm
https://www.hrw.org/es/news/2018/01/23/tailandia-trabajo-forzado-y-la-trata-de-personas-en-las-flotas-pesqueras
https://www.ilo.org/dyn/seafarers/seafarersbrowse.home?p_lang=es
http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/ilo_fao_cl_in_fisheries___aquaculture_es.pdf
http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/ilo_fao_cl_in_fisheries___aquaculture_es.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6861b.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312333
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMENT_ID:312333:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMENT_ID:312333:NO
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Matèries 

fonamentals  

Descripció qualitativa  

Pràctiques laborals 
122, les flotes europees ten

-europeus, mentre que les flotes asiàtiques (Tailàndia, Taiwan, Corea, 

Malàisia i Japó -de la Xina no es tenen dades-) ho fan encara més habitualment, 

legislacions nacionals i la situació real dels drets del treball123 són molt menys garants que les europees en quant a drets 

laborals124. 

 laborals, comporta que les 

borals per part 

 

 Jornades laborals excessives (de fins a 20h). 

 Retribucions per sota del salari mínim i, en ocasions, cap mena de retribució125. 

 Condicions  

 Violència vers les persones pescadores (per part dels oficials) i en ocasions, assassinats126. 

 istemes de seguretat social.  

Medi ambient 

darrers anys127, diverses entitats socials128 i organitzacions internacionals129 continuen constatant que la sobrepesca 

encara és un problema comú associat a la captura de la tonyina, especialment en alguns estocs de potuda, (Big Eye en 

yellowfin) i de tonyina roja (bluefin).  
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Matèries 

fonamentals  

Descripció qualitativa  

En resum, aquest fenomen, que provoca una renovació de peixos dels caladors inferior a la necessària per a la 

subsistència de les espècies, es produeix pels següents fenòmens: 

 El rebasament de les quotes de pesca en aigües internacionals130 i en ZEE per part de les flotes dels països 

pesquers (legal131 o il·legalment). 

 ex professo per vetllar per la sostenibilitat de les captures) i la 

intimidació constant que pateixen els que exerceixen la seva feina (descrit en la categoria de Drets Humans). 

 La sobre capacitat dels vaixells tonyiners. 

 Transbordaments en alta mar.132  

 mb la reproducció de les espècies 
133. 

 La manca de control dels estats pesquers, els estats costaners i les ORP sobre les seves flotes. 

Continuant el sentit del darrer punt, les pràctiques referenciades comporten un deteriorament general de la biodiversitat 

marina en les zones on es pesca la tonyina, comportant - - 

estes captures es veuen 

reduïdes dramàticament altres espècies incloent tortugues marines, taurons i diversos tipus de peixos i aus. 

Pràctiques justes 

 

Les principals organitzacions internacionals134 que analitzen el mercat de la tonyina assenyalen els factors del mercat 

onal que més genera aquestes vulneracions de 

drets és, sens dubte, la fixació de preus en origen. 

Com hem descrit en els punts anteriors, el preu condiciona tota la cadena de subministrament, traslladant les guerres 

de la venda de llaunes dels supermercats europeus a les persones treballadores, la sostenibilitat dels estocs de tonyina 
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Matèries 

fonamentals  

Descripció qualitativa  

i la biodiversitat marina, que pateixen finalment les dramàtiques conseqüències de la manca de regulació i protecció dels 

 

A més, tractant-

lliure competència, afectant principalment en una limitació clara de la concurrència en els estadis superiors i mitjans de 

la cadena de subministrament135 -on es concentra el poder de decisió sobre el mercat- i en la fragmentació i multiplicació 

d'agents en els nivells més primaris de la producció (pesca), fet que debilita extremadament el seu poder d'influència en 

el mercat. 

En aquest sentit, pel que fa a sancions específiques per incompliment de normativa internacional, la Comissió Europea 
136 

dels ports i de la comercialització, incloent advertències concretes sobre el mercadeig il·legal de tonyina137. Finalment, 

el 2019 es sanciona el país amb una targeta groga. 

Hi ha altres països productors de tonyina sancionats amb targeta groga per la UE (ha obert 25 processos des del 2012, 

segons la Comissió), entre ells Tailàndia, el principal productor mundial, que també va ser sancionat amb una targeta 

gr -li retirada el gener del 2019 en reconeixement de les millores implementades contra la pesca 

il·legal. 

Aspectes de 

consumidors/es 

En els darrers anys, les principals marques de tonyina en llauna que venen al mercat espanyol (Frinsa Nordeste, Jealsa 

Rianxeira, Escuris, Bolton Food, Calvo Conservas i Salica -en ordre per volum de facturació-) han fet esforços per a 

comunicar la sostenibilitat de la seva tonyina. Així, trobem dos nivells d'empresa en quant a la disponibilitat d'informació 

de consumidors: les que relaten les lleis i compromisos internacionals que respecta l'empresa sense fonts de verificació 

per part de la persona consumidora (com és el cas de Jealsa Rianxeira i les principals marques a les que subministra: 

"Rianxeira" i la marca blanca de Mercadona: "Hacendado") i les que fan un esforç més enllà i ofereixen un sistema de 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/illegal-fishing-overview-of-existing-procedures-third-countries_en.pdf
http://rianxeira.com/wp-content/uploads/2018/06/Sostenibilidad_2018.pdf
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Matèries 

fonamentals  

Descripció qualitativa  

traçabilitat que permet saber, en el menor dels casos, l'origen de la captura (com és el cas del Calvo) i, en el major, 

també el mètode de pesca (com és el cas de Bolton Foods i la seva marca "Isabel".  

Si bé és un avenç important fruit de l'augment de la consciència i pressió social al respecte138, no és menys cert que no 

sobre pescant en la zona que es declara com a origen de la captura (com hem 

vist anteriorment, els lloms d'una sola llauna poden procedir d'orígens diversos) i, molt especialment, és impossible 

 

Un tercer mètode molt habitual per tal de reforçar la imatge de marca vers la responsabilitat social i ambiental és el de 

les certificacions de "pesca responsable". Dels segells que deriven d'aquestes certificacions, el més utilitzat per les 

marques espanyoles és AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), malgrat també és popular la 

certificació internacional d'MSC (Marine Stewardship Council) i, en menor mesura, la de Dolphin Safe. En el primer cas, 

és la pròpia indústria139 la que indirectament promou la certificació, mentre que en el segon i el tercer són organismes 

internacionals "independents"140. Pel que fa a la categorització de l'anàlisi de cada estàndard, només AENOR (en el seu 

certificat "Atún de Pesca Responsable -UNE 195006") contempla aspectes vinculats amb la sostenibilitat ambiental de 

la pesca conjuntament amb les condicions sociolaborals de les persones que hi treballen, mentre MSC ho fa només 

basant-se en criteris mediambientals i de producció industrial141 i Dolphin Safe es preocupa principalment de que les 

captures accidentals no incloguin exemplars de dofí i altres espècies vulnerades. 

Més enllà de la desconnexió que en ocasions es produeix entre el que publiciten els segells i el que realment succeeix (el 
"green" i "social washing" és una pràctica de màrqueting estesa en molts sectors i el tonyiner no n'és excepció142) o de 
les suspicàcies sobre que sigui la pròpia indústria qui s'auto-certifica (AENOR), el que és cert és que la seva incorporació 
està creixent143 en paral·lel a la sensibilitat de les persones consumidores envers la pesca en general i de la tonyina en 
particular144. 

https://calvo.es/tag/trazabilidad/
https://www.isabel.net/trazabilidad/
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Matèries 

fonamentals  

Descripció qualitativa  

Participació activa 

i desenvolupament 

de la comunitat 

En el cas de les comunitats de pescadores artesanals que poblen la costa dels països de les ZEE on es realitza part de 

la pesca industrial de la tonyina, l'afectació en les seves formes de vida és clara. En el cas concret de Tailàndia, per 

exemple, hi ha més de 2.500 comunitats pesqueres a les seves costes -un 80% de les quals es dediquen a la pesca 

artesanal145- que s'han vist històricament afectades per l'excessiu volum de pesca legal i sobre tot il·legal146 dels grans 

bucs a alta mar. En el mateix sentit, a la veïna Cambodja, la gran majoria de les famílies pescadores artesanals (també 

sobre el 80%) necessiten una altra feina per sobreviure per causa de la manca de captures i el baix preu de mercat de 

les mateixes. Tot plegat genera unes comunitats pesqueres, en molts casos, econòmicament per sota del llindar de la 

pobresa, essent els ingressos mitjans d'una família de pescadores d'entre 25 i 30 dòlars mensuals147.  

Aquest fenomen, també constatat per Setem Catalunya en aigües de Senegal148, es podria catalogar com a 

conseqüència generalitzada de l'activitat de la pesca industrial sobre la pesca artesanal en els països del Sud Global i, 

per tant, sobre les seves comunitats i mètodes de vida que, per la seva pròpia natura, sí que són sostenibles. La 

precarització de la vida diària donada per l'espoli global de recursos pesquers i d'altres orígens (agrícoles, miners, etc.) 

obliga a moltes persones d'aquestes comunitats a migrar i buscar feina en els mateixos bucs transoceànics o en les 

empreses de transformació de peix149, essent víctimes, al seu torn, (*com hem vist anteriorment en aquesta mateixa 

taula en els apartats de "Drets Humans" i "pràctiques laborals") 

extrema. 
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B) Riscos vinculats a la transformació de lloms i enllaunament (Equador) 

Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories Aspectes qualitatius i conclusius per categoria 

Governança 1)  

Transparència Internacional150, la puntuació de corrupció del 

Brasil és de 35, en una escala de 0 (altament 

corromput) a 100 (sense corrupció) i ocupa el lloc 94 de 180 

països analitzats. Això significa que el risc de corrupció al Brasil 

és molt elevat. 

diferents actors internacionals i que exerceix un comparatiu en sí 

mateix de la situació internacional. Respecte a la resta de països 

proveïdors de sucre a la UE, obté una puntuació similar (36 per a 

Tailàndia o 53 per a les illes Maurici). Pel que fa al seu principal 

competidor de producció remolatxera, Alemanya (puntuació 80) 

 

2) 
151.  

 +, on 

5+ és la puntuació que indica més risc de vulneració de drets 

laborals), considerant-se per part de la ITUC, literalment un dels 

Les empreses tonyineres espanyoles seleccionen 

 i  i 

pràctiques il·legals en el sector pesquer i 

transformador) o altres amb característiques similars 

per evitar les dificultats que podria comportar fer-ho 

en sòl europeu on, a banda de tenir un cost de mà 

 i una millor protecció dels drets de les 

treballadores, les pràctiques il·legals de pesca i els 

nivells de corrupció en la indústria estan, sobre el 

paper, més supervisats i controlats153.  

En aquest sentit no deixa de ser irònic com la UE, que 

acusada per altres organismes internacionals de 

permetre la pesca il·legal dels seus vaixells en aigües 

estrangeres, mentre sanciona altres països per 

qüestions similars154. 
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories Aspectes qualitatius i conclusius per categoria 

aquest organisme internacional, el país sudamericà registra 

utals repressions del dret a la manifestació

-les. 

 

d , incloent treballadores i 

representants sindicals152. 

Segons aquest índex el principal país transformador de tonyina al 

món (Tailàndia) té una puntuació similar (5), igual que altres 

estats de la regió americana com Guatemala (5), però major que 

altres on el respecte als drets de les treballadores sembla millor 

(El Salvador -3-). Pel que fa al principal transformador de tonyina 

millor (2).  

Drets humans 1) Violència masclista: percentatge de dones que han rebut 

o altres persones en les províncies on es troba la producció de 

tonyina. 

La violència mascli

províncies on es troben les empreses de transformació de 

tonyina, no en són excepció. Les dones residents a les províncies 

costaneres de Guayas (74,37%), Manabí (69,40%) i Santa Elena 

A més dels greus efectes de vulneració de drets que 

joves, en els processos de fabricació dels lloms de 

tonyina i en el seu enllaunament, el sector tonyiner (i 

en general el pesquer) es caracteritza per una divisió 

de funcions per gènere que, a més, té conseqüències 

en aspectes salarials i de tracte a les persones 

treballadores més vulnerables165. Així, mentre els 
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories Aspectes qualitatius i conclusius per categoria 

(76,62%)155 reconeixen haver patit algun tipus de violència de 

gènere per part de la parella o altres persones durant la seva 

vida156

64,9%157.  

Segons Nacions Unides158 un 35% de dones al món han 

experimentat violència física o sexual per part de la parella íntima 

o per alguna altra persona. Les dades equatorianes, per tant, 

queden molt per sobre.  

violència masclista associada al sector espanyol de la tonyina 

però les dades generals de Galícia (que és on es troben la major 

part) indiquen que un 16,2% de dones han estat afectades en el 

cas de la violència sexual o física en el marc de la parella i un 

33,9% quan es parla de violència masclista total159, mentre que 

en el global de l'Estat, la xifra voreja el 50%.160 

2) Explotació infantil: Nombre de nens, nenes i adolescents 

treballant en el sector tonyiner. 

Si bé no existeixen dades concretes de treball infantil i adolescent 

per sectors, la llei equatoriana que vetlla per evitar la vulneració 

peix161.  

homes es troben principalment assumint tasques de 

gerència i comerç industrial i treballant en ports i 

vaixells pesquers, les dones i menors es troben 

fonamentalment en les tasques manuals de port 

(elaboració i reparació de xarxes) però amb molta més 

claredat en els processos de manufactura vinculats a 
166. Aquesta 

divisió de tasques repercuteix també en unes 

condicions salarials inferiors que mostren una clara 

desigualtat de gènere. 

icials de 

bon exemple) i més en concret tonyiner, és un fet que 

dificulta poder concretar més enllà dels indicis o les 

dades generals. 
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories Aspectes qualitatius i conclusius per categoria 

A nivell global del mercat laboral equatorià, si bé no hi ha dades 

2162

163 constaten que 

encara és un fenomen habitual. 

subministren a les marques 
164.  

Pràctiques 

laborals 

1) Percentatge del total de treballadores del sector amb 

representació sindical. 

El nombre de persones treballadores del sector tonyiner 

equatorià adscrites directa o indirectament a un sindicat no es 

troba disponible per mitjà de fonts oficials, el que evidencia la 

manca de transparència del Govern d'Equador en aquest 

aspecte167

indicador. Les dades de fonts estrangeres sobre el sector 

agroalimentari equatorià permeten deduir que en aquest, la taxa 

és encara més baixa que en el global del país168. 

Pel que fa als països regionals que fan competència a l'Equador 

en quant a l'envasat de tonyina que es ven a l'Estat Espanyol, 

feina a fer per arribar a estàndards que connectin amb 

levada informalitat de 

troben amb especial persistència en el sector 

vulnerables. Així, el col·lectiu dels joves és un dels més 

18 i 29 anys que no accedeixen a feina ni a estudis (les 

mol 172. 
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories Aspectes qualitatius i conclusius per categoria 

Guatemala (2,6%) mostra dades també molt baixes, mentre que 

El Salvador (19%) sí que mostra una taxa lleugerament més alta. 

Islàndia (90,4%) o Cuba (81,4%)169

també considerab

sindicació. 

2) Percentatge de treballadores cobertes per algun sistema de 

seguretat social. 

Tot i no existir dades clares del sector tonyiner, el total de 

persones treballadores cobertes per algun sistema de protecció 
170. En aquest punt, es constata 

sistemes contributius171.  

La dada equatoriana, malgrat ser baixa, és considerablement 

nyina com 

  

En una mirada més global dels països subministradors 

situacions similars, de les que la indústria, directa o 

indirectament, en treu profit. 

Medi ambient 1) Contribució al canvi climàtic: pes específic de la indústria de 

transformació de la tonyina equatoriana sobre les emissions 

globals del país/regió (en kg de CO2). la cadena de la industria tonyinera, les emissions de 

carboni i, per tant, la contribució al canvi climàtic, és 
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fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories Aspectes qualitatius i conclusius per categoria 

cadena de subministrament de la tonyina de l'Equador (pesca, 

processat, envasat i distribució) s'emeten 4,99 kg de CO2/kg de 

tonyina, sent un 53,7% d'aquests corresponents a la fase 

d'envasat (enllaunament), un, 27,2% a la pesca, un 16,6% al 

processat i un 1,3% a la distribució.173 

La dada contrasta amb la mitjana global d'emissions associades 

a la cadena de subministrament de la tonyina a nivell mundial, 

que és inferior. Altres productes produïts a l'Amèrica Llatina com 

el cafè, que són contribuïdors nets al canvi climàtic i amb altres 

productes que contribueixen positivament amb l'absorció de 

carboni com la canya de sucre. 

2) Consum de recursos hídrics de la indústria tonyinera 

equatoriana (en m3/kg). 

Pel que fa a l'esgotament de recursos hídrics, el procés de 

captura, transformació i distribució de la tonyina, té un consum 

relativament baix d'aigua174, sent el de la tonyina processada a 

l'Equador especialment baix175. 

La dada contrasta amb l'excessiu consum d'aigua d'altres 

productes com el cafè de Brasil o la canya de sucre del mateix 

país.. 

una de les més altes del sistema agroalimentari 

equatorià i mundial. Aquesta petjada ambiental (que es 

deu sobre tot al procés industrial de transformació) es 

de les plantes processadores que tenen a veure amb 
176.  
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Anàlisi quantitatiu de les categories Aspectes qualitatius i conclusius per categoria 

Pràctiques justes 

 

1) Responsabilitat social: salari mitjà treballadores sector tonyina 

 Espanya-Galicia i bretxa salarial de gènere. 

Tot i no existir dades exactes del sector, sí que es coneix el salari 
177). El sector de 

la transformació tonyinera està especialment dominat per dones 

(53% de les treballadores)178

especialment mal remunerat: la bretxa salarial de gènere es situa 

en un 15,2%, el que es tradueix en que cada dona ingressa 0,84 

dòlars per cada 1 dòlar que ingressa un home179. 

tonyineres equatorianes, el salari mínim es situa en els 1.050 

euros/ mes180 -que es tradueix en 1.271 dòlars americans- i la 

bretxa salarial de gènere en 13,9%181. 

2) 

de terres i mars per les empreses tonyineres. 

La industria de la tonyina equatoriana acapara terres (en la 

indústria de transformació) i aigües oceàniques182 i terres 

costaneres fent-ne un ús que dona un balanç deficitari en els 

recursos productius terrestres globals183. Respecte al mercat 

global de la tonyina al món, cte més 

altes. Tot i això, supera àmpliament (en consum irreversible de 

capacitat productiva de la terra) a la major part de productes 

la 

tonyina de les factories espanyoles a les equatorianes 

és doncs una evidència que es manifesta pel poder de 

supermercats europeus sobre els seus proveïdors. En 

vem 

sobre les dones a nivell laboral i, en general, sobre els 

salaris de les treballadores del sector que, com hem 

quadre, es veu precaritzat per diversitat de factors. 

Aquesta externalització és per tant un factor de risc 

tant pel que fa als drets laborals com pel que fa a les 

habitual en les empreses transnacionals, 

nt de les 

empreses que pesquen i envasen tonyina 

artesanalment amb salaris europeus, que no poden 

competir en preus al mercat espanyol amb les grans 

marques. 
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Anàlisi quantitatiu de les categories Aspectes qualitatius i conclusius per categoria 

hortícoles com el plàtan del mateix Equador o el tomàquet 

espanyol. 

Aspectes de 

consumidors/es 

1) 

mg/kg). 

La tonyina en conserva equatoriana té uns nivells de mercuri que 

oscil·len entre els 0,34 i els 0,73 mg/kg. En el cas de les llaunes 

de tonyina del mercat espanyol, es troben nivells de mercuri de 

0,46 mg/kg184, el que es situa en la mitjana de la tonyina 

equatoriana, el que té sentit, doncs és el seu principal proveïdor. 

diversos estudis185 i alertat per part de la OMS186, coincidint en 

el risc del seu consum per a dones embarassades, nens i nenes 

(AESAN)187, recomana que el seu consum en aquests casos no 

sobrepassi els 50gr setmanals. 

Entenent que cal tenir precaució en les quantitats de 

consum de tonyina pel seu contingut en mercuri i, 

188 constatem 

el risc per a les persones consumidores (especialment 

nt els 

tonyina en llauna de cap de les marques espanyoles 

(que amb alta probabilitat es proveeixen de tonyina 

equatoriana) analitzades en aquest estudi189. 

Participació 

activa i 

1) Dret a la salut: índex de toxicitat humana -amb efectes 

cancerígens- de la producció de tonyina. 

El procés industrial de la tonyina no està exempt de perills per a 

la salut de les persones treballadores i per a les comunitats que 

un marc més ampli, que ja hem relatat en les 
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories Aspectes qualitatius i conclusius per categoria 

desenvolupament 

de la comunitat 

conviuen amb la indústria tonyinera. Així, el mercat de producció, 

transformació i distribució de la tonyina, té un índex elevat, a 

nivell global (no existeixen dades per països)190. 

Tot i no ser el producte alimentari amb un índex dels més elevats 

(el tomàquet d'hivernacle, per exemple té uns valors superiors), 

ni dels més baixos (el sucre de remolatxa té uns valors molt 

inferiors), cal tenir en compte el risc per a la salut que comporta. 

2) Percentatge de treball informal (precarització). 

Tornem a constatar la opacitat envers la disponibilitat de dades 

de treball informal al sector tonyiner. Malgrat això, les xifres de 

treball informal en el total equatorià són significativament 

elevades, arribant al 73,6% del total de la població activa191. 

Pel que fa a altres estats llatinoamericans, el Salvador es troba 

amb un 68,5%, Guatemala amb un 80,1% i el Brasil, el més baix 

de tots, amb un 45%. 

salut és un fet que transcendeix a les treballadores de 

la indústria i afecta en general a les comunitats 

costaneres. Així, a més de constatar el risc de 

desenvolupar malalties com el càncer, la contaminació 

olis i residus de la indústria de transformació és un fet 

que es constata a través de les denúncies192 de les 

comunitats afectades. 

Pel que fa a la informalitat del treball, es constata com 

a pràctica habitual a nivell de país, generant 

comunitats empobrides en les que les persones amb 

feina mal remunerada rara vegada tenen accés als 
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6.3.4. Conclusions i reflexions sobre el risc en la compra de la tonyina i les 

seves alternatives de consum. 

a les dues principals fases del procés industrial (pesca i transformació), podem concloure 

la que acaba als entrepans o a les amanides dels restaurants universitaris, té amplis 

riscos de vulneració de drets tant sociolaborals com ambientals, segons les categories 

estipulades per la ISO 2600. 

fase de pesca incideixen 

e la sobrepesca, la captura accidental 

en la precarietat sociolaboral i les vulneracions de drets humans tant de les persones 

treballadores dels vaixells com de les comunitats costaneres dels països asiàtics i 

llatinoamericans on es capturen les tonyines. És un fet coincident que aquests darrers 

aspectes -els socials, laborals i de drets humans- són els menys auditats pels segells que 

espanyola. 

Davant doncs del desconeixement d'aquesta situació, les consumidores europees tenen 

accés a un producte que, a més, no sempre reflecteix l'origen de captura ni el mètode de 

pesca amb el que s'ha obtingut, Excepte, com hem assenyalat amb anterioritat, algunes 

poques marques que inclouen sistemes de traçabilitat del peix de les seves llaunes, fent 

implicada involuntàriament en la vulneració de drets a les diferents etapes del cicle de 

vida del producte. 

Aquesta vulneració es manifesta, no només en la fase de pesca sinó també en la de 

transformació de la tonyina. Val a dir que, si bé mostrem indicis de riscos de vulneració 

de drets de les persones treballadores de les factories de peix i de les comunitats 

aquestes situacions, directament no existeixen. Aquest és el cas, per exemple, de les 

dades concretes de treball infantil i adolescent en el sector pesquer, els indicis de les 

Tampoc no existeixen dades oficials de les aigües residuals i residus generats per les 

plantes processadores de la tonyina ni indicadors ni estudis sectorials sobre la situació 

assenyalat mitjançant indicis de fonts secundàries en el quadre qualitatiu.  

incentius vinculats a incrementar la transparència en aquestes dimensions, la qual cosa 

actes en la cadena de 

subministrament per part de les empreses comercialitzadores implicades. Aquest darrer 

n Safe, AENOR...) ofereixen 

informació pública respecte de la vetlla per la justícia sociolaboral y ambiental en la fase 

traçabilitat molt bàsics del peix a les seves llaunes.  
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La taula a continuació presenta un resum del nivell de risc associat a la generació 

 

Matèries 
fonamentals  

Indicador analitzat Nivell de risc 

identificat 

Governança 

de la Corrupció. 

Alt 

Drets 

Humans 

Violència masclista: percentatge de 

dones que han rebut violència masclista 

parelles o altres persones en les 

províncies on es troba la producció de 

tonyina.. 

 

Explotació infantil: Nombre de nens, 

nenes i adolescents treballant en el 

sector tonyiner. 

Alt 

 

 

 

 

 

 

Alt 

Pràctiques 

laborals 

Percentatge del total de treballadores 

del sector amb representació sindical. 

Percentatge de treballadores cobertes 

per algun sistema de seguretat social. 

Alt 

 

Alt 

Medi 

ambient 

Contribució al canvi climàtic: pes 

específic de la indústria de transformació 

de la tonyina equatoriana sobre les 

emissions globals del país/regió (en kg de 

CO2). 

Consum de recursos hídrics de la 

indústria tonyinera equatoriana (en 

m3/kg). 

Alt 

 

 

 

Moderat 

Pràctiques 

justes 

 

Salari mitjà de les treballadores del 

sector tonyina i bretxa salarial de gènere. 

Respecte als drets de la propietat: 

percentatge 

mars per les empreses tonyineres. 

Alt 

 

 

Alt 
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Matèries 
fonamentals  

Indicador analitzat Nivell de risc 

identificat 

Aspectes de 

consumidors

/es 

Presència de mercuri en la tonyina en 

 

Moderat 

Participació 

activa i 

desenvolupa

ment de la 

comunitat 

Dret a la salut: índex de toxicitat humana 

-amb efectes cancerígens- de la 

producció de tonyina. 

Percentatge de treball informal 

(precarització). 

Alt 

 

 

Alt 
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6.4. El sucre 

6.4.1. Context general i consum del sucre 

El sucre és un producte energètic present en diferents vegetals: des de les fruites 

remolatxa i, sobre tot, la canya de sucre193. 

Les plantacions de sucre de canya, que necessita moltes hores de llum, calor i abundants 

ent els proveïdors dels països transformadors i 

venedors internacionals de sucre refinat, que encara avui són en la seva majoria 

europeus194. 

No obstant això, el lucratiu i creixent mercat mundial del sucre195 no és un mercat 

dominat per les exportacions, donat que la gran major part de la producció acostuma a 

-FAO). 

internament gairebé el total del què produeix196. 

plantacions es troben distribuïdes majoritàriament en països amb climes temperats com 

els Estats Units, la Xina o els estats membres de la UE, que 

-

-abastiment va assolir quotes que fregaven el total del consum197 

degut al proteccionisme comercial basat en el sistema de quotes, que va finalitzar amb 

198. 

Aquesta obertura del mercat europeu ha canviat completament el panorama del mercat 

acions i exportacions de sucre a nivell mundial en els darrers anys, traspassant 

el domini de la UE al Brasil, que actualment és qui controla majoritàriament els preus del 

mercat i es posiciona com a primera potència mundial exportadora199, seguida de prop 

per Tailàndia [veure taula 2]. 

 
Taula 4: Exportacions de sucre pels principals països i regions. Milions de Tones (Mt). Font: OCDE/FAO 
(2017)"Perspectivas Agrícolas 2017-2026" 
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El primer efecte de la liberalització total del mercat europeu del sucre va ser un descens 

de preus generalitzat del producte200 que ha derivat en un abandonament progressiu de 

la producció de sucre remolatxer a la UE, en tant que les plantacions europees, fortament 

subvencionades, han deixat de ser rendibles. Això, en termes generals, ha posat en 

números vermells i en decreixement constant al cultiu de remolatxa sucrera al Sud 
201 (no tant el del Nord202

importacions de sucre de canya cap a Europa, beneficiant grans exportadors com Brasil 

però perjudicant altres proveïdors de sucre com els petits països monocultors de Fiji, les 

Illes Maurici, Swazilàndia o Belize, dependents totalment dels acords comercials amb la 

UE i que, encara avui, es mantenen en els primers llocs com a proveïdors de sucre de 

canya.203 De fet, aquests acords (Anomenats EPAs -Economic Partnership Agreements,-

que inclouen també els polèmics EBAs204 i dirigits als països ACP -Àfrica, Carib, Pacífic-) 

contribueixen a la subordinació  -més dèbils econòmicament-, que miren 

de mantenir els acords i cert marge de benefici mitjançant la precarització de les 

condicions de producció. 

Amb aquest cas com a exemple, es pot observar com la volatilitat dels preus, generada 

pels canvis en els acords comercials i -també en gran mesura- 

associada al  futurs, té un gran impacte en tot el sistema. De fet, 

considerem que el sucre -com els altres dos productes seleccionats en aquest estudi- 

és una commodity, o el que és el mateix: un producte que al mercat essencialment es 

diferencia pel preu i no per altres qualitats205. 

ucció sucrera europea, la tendència del 

consum a territori dels 27 -influenciada també per la conscienciació dels perjudicis per a 

- 

i la FAO en els propers 10 anys patir

afectarà en el global mundial, on la producció global de sucre seguirà creixent de la mà 

tots dos casos) i dels Estats Units (3,6 Mt), que reemplaçarà la UE com a tercer 

importador mundial de sucre en pocs anys [veure taula 3]. 

Taula 5: Importacions de sucre dels principals països i regions. Milions de Tones (Mt). Font: OCDE/FAO 
(2017)"Perspectivas Agrícolas 2017-2026" 

 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/economic-partnerships/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155840.pdf
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Tot aquest panorama, no obstant, sembla que beneficiarà amb més claredat el domini de 

les grans empreses multinacionals sucreres, concentrant encara més quota de mercat 

en poques mans i exercint una influència determinant en els acords comercials entre 

països206. En aquest sentit, tant en les grans marques europees com les del Brasil, 

Tailàndia i altres països emergents207

menors en els seus respectius països a un ritme constant208. El mercat del sucre, que ja 

mercat prim

apes del cicle 

de vida (des de la producció a la venda a les marques distribuïdores), encara hi ha un gran 

mercat de la intermediació entre importacions i exportacions, dominat per les 

anomenades ABCD (ADM, Bunge, Cargill i Dreyfus) o grans intermediàries de 

commodities alimentàries globals209. 

En el cas europeu, un 75% de la quota de mercat210 (10 milions de tones de sucre) està 

controlada per cinc empreses multinacionals -sobretot alemanyes, franceses i 

britàniques-, que també controlen la producció de les seves filials en sòl europeu. A la 

majoria de països, això provoca greus problemes de competència, ja que la major part del 

multinacionals europees del sucre (Sudzucker, Nordzucker, Pfeifer i Langen, Tereos i 

Associated British Foods, principalment)211. 

oligopoli, on poques empreses 

controlen directa o indirectament tots els passos de la cadena de subministrament.  

6.4.2. Cadena de subministrament implicada en el comerç del sucre. 

Producció (cultiu), transformació (processament i refinament), distribució i 

consum. 

producció 

producte. En quant a la canya de sucre, les grans plantacions actuals són hereves dels 

 Àsia. Aquesta 

estructura productiva basada en grans extensions de terra en monocultiu, majoritària 

encara a molts indrets, traça una cadena de subministrament lleugerament diferent a la 

de les produccions de petita escala que, si bé són minoritaris, encara es troben presents 

en molts països. En aquest darrer cas, el procés de transformació de la canya és més 
 212(molins sucrers) que generen una producció menor 

-no transformat- o panela.  

Tant en la producció a petita com a gran escala, el treball en les plantacions de canya de 

sucre es fa, pràcticament en la seva totalitat, manualment. La pròpia natura de la planta 

fa que la mecanització no es pugui produir o sigui molt costosa213, el que converteix la 

base productiva en una feina de peonatge que, generalment, es fa durant llargues jornades 

laborals en condicions molt precàries, esgotant la terra i les persones que la treballen. 

re de 

collites que es destinen a un procés de transformació industrial a gran escala. 

 

https://www.adm.com/
https://www.bunge.com/
https://www.cargill.com/
https://www.ldc.com/
https://www.suedzucker.de/en
https://www.nordzucker.com/en
https://www.pfeifer-langen.com/en/
https://tereos.com/en/
https://www.abf.co.uk/
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Il·lustració 2: cadena de subministrament de la canya de sucre. Font: "Logísticas y cadenas de abastecimiento 
agroindustrial". Universidad Nacional de Colombia, 2012. 

En el cas de la remolatxa, de fet, les pròpies característiques del cultiu han requerit 

històricament una presència propera de les plantes de processament i refinament, 

mentre que en el cas de la canya

tan necessària, fet que ha afavorit la seva deslocalització i, per tant, la separació física 

entre ambdós processos214. En qualsevol dels dos casos, malgrat hi ha una petita part del 

sucre que no es refina i que acaba convertint-se en panela, la gran majoria es destina al 

refinament industrial215 216.  

Aquestes característiques de la producció són les que han creat el marc idoni per a un 

corresponents adaptacions tècniques217 a indústria europea, mentre 

europeu, més a prop del destí de venda, i amorteix en certa mesura la destrucció de llocs 

de feina.  

Per la seva banda, els principals productors-exportadors de sucre de canya, com el Brasil, 

han preferit especialitzar-

en el seu propi territori com la Xina, Estats Units o Europa. Tot i així, cada cop més refinen 

part de la producció del sucre en els seus dominis territorials, mantenint el control sobre 

tota la cadena, abans de la venda final que, en aquest cas, es destina al propi consum 

nacional o al de tercers països.218 

cru del sucre brasiler (entre 

219. De fet, la gran majoria del sucre importat 

és destinat a la transformació alimentària, un 76%220, i no tant al seu consum directe, un 

24%.  

https://www.researchgate.net/publication/285586933_Logistica_y_cadenas_de_abastecimiento_agroindustrial
https://www.researchgate.net/publication/285586933_Logistica_y_cadenas_de_abastecimiento_agroindustrial
https://www.sucden.com/media/1411/suc_procesamiento-de-remolacha-azucarera.gif
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o sucre morè no refinat, es des

marques comercials, controlades en molts casos per les multinacionals anomenades 

anteriorment. 

Castella i Lleó (Valladolid principalment) i, en menor mesura, a Andalusia, cal especificar 

que les principals empreses que dominen el mercat tenen origen o capital estranger (com 

a conseqüència de la concentració empresarial europea anteriorment descrita). De fet, 

de les dues principals empreses productores i distribuïdores de sucre (Azucarera i ACOR), 
221. En 

venuda pel grup Ebro- , 

àmpliament el mercat a nivell de vendes222.  

Aquesta situació, sumada a la desaparició gradual del cultiu de remolatxa a sòl estatal i 

percentatge de consum intern de sucre disminueixi cada cop més, fins a considerar-se 

actualment el mercat del sucre espanyol com  

De fet, la producció de sucre de remolatxa amb prou feines supera les 400.000 tones, el 

que suposa un 2,4% de la producció de sucre de la Unió Europea223. Per contra, el consum 

de sucre a Espanya és elevat224: 1,25 milions de tones, dels quals el 14% es correspon 

amb el consum directe final i la resta a la indústria transformadora.  

El dèficit entre producció i consum a Espanya es cobreix, doncs, gràcies a les 

importacions de sucre cru (280.000 tones destinades al refinament amb origen a països 

de sud d'Àfrica -Swazilàndia-, Cuba, Brasil, Centre Amèrica i Fiji, entre d'altres) i de sucre 

blanc (600.000 tones provinents de França, Regne Unit, Portugal -refinat i importat com 

a sucre de canya en molts casos-, Alemanya i Illes Maurici). 

Així doncs, sigui a través dels sobres per al cafè225 o del que es pot trobar afegit en els 

tomàquets fregits, en els postres o en les salses, el que és evident és que el més probable 

 tercera part 

i en dues terceres parts .  

6.4.3. Anàlisi de riscos i taula de materialitat de la compra de sucre del Brasil 

Unit226 sobre el subministrament de sucre al mercat espanyol i que tant aquestes com 

les pròpies empreses espanyoles es proveeixen principalment de països ACP (Swazilàndia, 

Maurici i Fiji principalment227) i del Brasil, considerem aquests orígens com els més 

probab  

-i per 

tant variabilitat- 

bilaterals entre la UE i aquests països, hem escollit el Brasil (primer exportador mundial i 

tercer a la UE228)  

 

https://elpais.com/economia/2008/11/20/actualidad/1227169980_850215.html
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories Aspectes qualitatius i conclusius per categoria 

Governança 1)  

Transparència Internacional229, la puntuació de corrupció del 

Brasil és de 35, en una escala de 0 (altament corromput) a 100 

(sense corrupció) i ocupa el lloc 94 de 180 països analitzats. 

Això significa que el risc de corrupció al Brasil és molt elevat. 

per diferents actors internacionals i que exerceix un 

comparatiu en sí mateix de la situació internacional. Respecte 

a la resta de països proveïdors de sucre a la UE, obté una 

puntuació similar (36 per a Tailàndia o 53 per a les illes Maurici). 

Pel que fa al seu principal competidor de producció 

remolatxera, Alemanya (puntuació 80) queda molt per sota, 

 

2) 
230.  

El Brasil rep una puntuació de 

és la puntuació que indica més risc de vulneració de drets 

laborals), considerant-se per part de la ITUC, literalment un 

Segons aquest organisme internacional, el país brasiler registra 

La corrupció continua sent un dels majors impediments 

per al desenvolupament econòmic i social del Brasil, 

segons Transparència Internacional que, en el seu IPC, 

també assenyala que després de les eleccions nacionals 

del 2018, en les que va guanyar Bolsonaro, el país es va 

enfrontar a dificultats per avançar en reformes àmplies del 

Suprem que va paralitzar pràcticament el sistema contra 

del Congrés de la legislació que posa en perill la 

independència dels agents de la policia i la rendició de 

 

https://www.transparency.org/en/news/cpi-2019-americas


ELS IMPACTES ECONÒMICS, AMBIENTALS I SOCIALS EN LA GESTIÓ DELS MENJADORS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE BARCELONA 

103 

Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories Aspectes qualitatius i conclusius per categoria 

231. 

Segons aquest índex els països sucrers com Tailàndia (5) i 

Eswatini-Swazilàndia (5) tenen el mateix índex, mentre que Fiji 

(4) Maurici (3) i els estats europeus França, Espanya (2) i 

Alemanya (1) estan millor puntuats. 

Drets humans 1) Violència contra les comunitats indígenes. Nombre de tribus 

desaparegudes i/o en conflicte. 

Les tribus indígenes de l'Amazònia han patit la conseqüència 

dels 

comporten la construcció d'infraestructures que contribueixen 

a la desforestació i a la generació de conflictes sobre la terra) 

des de temps immemorials232. Més de 90 tribus han 

nia brasilera durant el segle XX233. En 

reclamen més protecció 

genocidi

resistències dels pobles amazònics. 

No existeixen dades similars de Tailàndia, malgrat hi ha una 

considerable diversitat indígena i un conflicte obert amb la 

majoria thai, especialment en quant a la gestió dels cultius i 

amb els més febles. Així, des que va ser erigit president del 

Brasil, el president ultradretà Jair Bolsonaro sembla haver 

declarat la guerra a totes les minories i col·lectius 

vulnerables del país, començant pels pobles indígenes i les 

minories pobres racialitzades i seguint per les dones i 

infants, que es troben desprotegides a nivell fàctic i sovint 

legal en quant a la violència directa (feminicidis), indirecta 

(treball forçat, explotació) i estructural. 

La indústria sucrera, un dels principals pols econòmics del 

país, sustenta aquesta violència estructural donant suport 

al president (i vici-versa) i a les seves polítiques 

carregades de violacions als drets humans i ambientals245. 

https://survivalinternational.org/news/12041
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/31/tribes-brazil-genocide-jair-bolsonaro
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Matèries 
fonamentals  

Anàlisi quantitatiu de les categories Aspectes qualitatius i conclusius per categoria 

5 -

determinació i 1 conflicte armat relacionats amb aquesta 

causa directa o indirectament a Tailàndia. 

2) Violència masclista: percentatge de feminicidis per part de 

parelles/ex parelles o altres persones en les províncies 

sucreres. 

La violència masclista al Brasil és un mal endèmic. El 2019, 

1.310 dones van ser assassinades, segons el Fòrum Brasiler de 

Seguretat Pública234, el que suposa un augment del 7,2% 

respecte a 2018, quan es van denunciar 1.222 casos tipificats 

com feminicidi. Entre gener i agost de 2019, el Ministeri de 

Justícia del Brasil va reportar 3.257 assassinats de dones235.  

Els estats sucrers no en són una excepció. Al principal estat 

productor de sucre, São Paulo236, durant 2018 va morir una 

dona cada dos dies i mig per violència masclista, el que suposa 

des de 2016237 oneix que hi ha encara 

un alt índex, no determinat, de casos no denunciats. 

Al marge del ball de dades, es pot confirmar que la tendència a 

-

Nacions Unides, 1.941 dones han estat assassinades a mans 
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de les seves parelles o coneguts durant el 2019 al Brasil,  seguit 

per Mèxic (983), Hondures (299), Argentina (252) i Colòmbia 

(226)238. A Europa, els productors sucrers Alemanya (155), 

França (105) i Espanya (53), es situen molt per sota en termes 

absoluts239. 

3) Explotació infantil: Nombre de nens i nenes treballant en les 

plantacions de sucre. 

infantil en el sector sucrer del Brasil, es confirmen a través de 

ntals 

internacionals240. Les condicions laborals inclouen sovint un 

elevat risc per a la salut dels infants produït per les cremes de 

inuada 

a pesticides i condicions insalubres. 

En termes generals, però, dades del Govern brasiler241 del 2015 

constaten que 190.000 nens i nenes menors de 14 anys van 

estar vinculats a treballs forçats. A més, segons altres fonts, 

nas Gerais, al voltant de 60.000 
242. 

El principal competidor i exportador mundial de sucre del Brasil, 
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esforços del govern tailandès per sistematitzar les dades i 

posar-hi remei és evident en contrast amb el brasiler. Malgrat 

243 

que el sector del sucre és un dels principals destins laborals 
244.  

Pràctiques 
laborals 

1) Percentatge del total de treballadores del sector amb 

representació sindical. 

No existeixen dades sobre el nombre de persones treballadores 

del sector sucrer brasiler246 però sí en el sector agrícola, que té 

la segona major taxa de sindicació (un 19,1%), només per sobre 

sobre de la mitjana estatal (18,9%)247. 

La taxa de sindicació general del Brasil (18,9%) és la més alta 

dels principals estats que subministren sucre al consumidor de 

(13,7%) i Alemanya (17%) es troben amb taxes clarament 

inferiors. No obstant, queda molta feina a fer per a arribar als 

Brasil por fer semblar que els drets laborals estan 

relativament coberts al país sud-americà ombre de 

brasilera, unit a la tèbia voluntat del govern de Bolsonaro 

de reconduir aquestes situacions, fan pintar un panorama 

 

Aquesta situació, similar en altres països tropicals 

productors de sucre de canya americans, africans i 

asiàtics (especialment a Tailàndia, segon exportador 

mundial de sucre de canya per darrera del Brasil), no 

obstant contrasta amb els països europeus productors de 

remolatxa que, si bé no tenen 
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(54,2%) o Cuba (81,4%)248.  

2) Treball forçat. Nombre de casos denunciats per any a la 

indústria sucrera del país i puntuació del mateix en el Global 

Slavery Index249. 

El treball forçat és un dels trets característics del treball de les 

persones temporeres en la canya de sucre. Al Brasil, es van 

250. El Global Slavery Index del mateix 

any dona al govern del Brasil una puntuació de 6/10. 

A

la indústria sucrera en els països en què es produeix la canya. 

En aquest sentit Tailàndia, tot i no tenir un nombre registrat 

de denúncies, també està assenyalada pel treball forçat en les 

plantacions de sucre251. El Global Slavery Index dona al govern 

tailandès una puntuació idèntica a la de Brasil  6/10. 

especialment elevades, sí que tenen unes puntuacions 

elevades pel que fa a la garantia fàctica de drets laborals. 

Medi ambient 1) Contribució al canvi climàtic: pes específic sobre les 

emissions globals del país/regió (emissions de CO2 de la 

producció, distribució i venda). 

La producció de sucre brasiler té una contribució global 

2 

Malgrat la contribució neta al canvi climàtic de la 

producció sucrera al brasil i, en general, la del sucre, 

en compte que aquestes xifres no contemplen els alts 

nivells de desforestació directa i indirecta (i per tant els kg 

https://www.globalslaveryindex.org/2019/data/country-data/brazil
https://www.globalslaveryindex.org/2019/data/country-data/thailand/
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plantacions 2, les 

emissions globals del procés productiu. A més, la dada és 

lleugerament més alta que la mitjana mundial de la indústria 

del sucre, segons la mateixa font252. 

Malgrat la dada és positiva , cal tenir en compte que la 

producció de sucre, ja sigui de canya o de remolatxa, sol 

correspondre a absorcions netes de C02. Això ho comprovem 

si ho contrastem amb la producció de sucre de remolatxa 

suïssa, per exemple. Altres productes com el cafè tenen 

contribucions negatives al canvi climàtic  

2) Esgotament dels recursos hídrics en la cadena de 

subministrament del producte (en metres cúbics). 

La contribució del sucre de canya com a producte a 

situa en paràmetres similars a la mitjana253. 

Constatem doncs que el sucre de canya consumeix aigua per 

sobre dels nivells de regeneració del propi recurs natural, 

mentre que el sucre provinent de la remolatxa produïda a 

Suïssa i la mitjana mundial de sucre remolatxer tenen uns 

consums molt més moderats, tot i que també deficitaris per a 

 

de CO2 

forestals i vegetals per a la implantació, no només de les 

plantacions de sucre i de les indústries transformadores, 

afegeixen (carreteres, xarxa elèctrica, represes, etc.).  

En aquest sentit, tot i que no hi ha dades oficials 

vinculades a la indú

general, hi ha nombrosos estudis i indicis de que la 

desforestació amazònica continua en auge a un ritme 

trepidant i que el Brasil és, amb molta diferència, el primer 

país en pèrdua de bosc primari254. A més, el govern brasiler 

ha promulgat lleis que eviten activament perseguir les 

xarxes criminals il·legals que desforesten la selva (sovint, 
255 

mentre, en paral·lel, augmenta el nombre de casos 

d'intimidació i violència contra els pobles indígenes i les 

defensores dels drets ambientals que intenten protegir la 

selva. 

En el mateix sentit del factor climàtic, el consum abusiu 

veu agreujat 

per la desforestació (baixa en els índex de precipitacions), 

en un fenomen extensament demostrat per la ciència 
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ambiental i que ha contribuït a diverses i greus sequeres 

al Brasil en els darrers anys256.  

Pràctiques justes 
 

1) Respecte als drets de la propietat: nombre de conflictes per 

acaparament de terres de la indústria sucrera. 

Coincidint amb un període de ràpida expansió de l'agricultura a 

gran escala (especialment la canya de sucre i la soja), els 

conflictes relacionats amb la propietat de la terra, 

terres comunitàries han augmentat considerablement des 
257

va augmentar 

i arribant als 1.833258. 

Tot i no existir dades oficials, el que dificulta la comparativa, 

diversos estudis259 confirmen que els conflictes per la terra 

associats a grans empreses sucreres tailandeses (com Mitr 

Phol Group i KSL) tant a Tailàndia com a Cambodja són una 

constant260, incloent els desplaçaments forçats de persones 

indígenes i camperoles.  

 

ducte, el preu és, en el cas 

de les commodities alimentàries, un factor determinant 

per a la justícia laboral i mercantil tant per a les persones 

treballadores de la indústria alimentària com per a les 

petites productores, doncs influeix directament en el seu 

nivell de vida i en la subsistència del seu entorn comunitari. 

La injustícia manifesta envers aquests esglaons més dèbils 

de la cadena ve agreujada, en el cas del sucre, per la 

financiarització del seu valor de mercat, tal i com hem vist 

en apartats anteriors. Això comporta una especulació 

constant sobre els valors de venda del sucre, 

desconnectant-

col·lisiona directament amb el valor pagat per la producció, 

que rara vegada coincideix.  

Aquesta volatilitat dels preus del sucre és estipulada 

York (sucre cru) i Londres (sucre refinat) i influenciada en 

gran mesura per les transaccions de les grans 

intermediàries alimentàries ABCD265, per les grans 

marques de venda de sucre i per les grans cadenes de 
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2) Responsabilitat social: bretxa salarial de gènere. 

La bretxa salarial de gènere al Brasil és del 20,5%261. Tenint en 

estem considerant un país amb una informalitat laboral que 

frega el 45%262. 

En el cas de la resta de productors de sucre, a Tailàndia la 
263 

Espanyol un 13,9%264, el que situa al Brasil en un rang 

especialment discriminatori. 

supermercats europees i nord-americanes. Aquest 

panorama genera pràctiques contràries a les lleis de 

competència europees i és, segurament, la principal 

responsable de les condicions econòmiques de pobresa de 

moltes de les petites productores de sucre de canya del 

Brasil, que no poden suportar financerament aquestes 

fluctuacions, com sí poden fer, en canvi, les empreses que 

controlen les grans plantacions.266 

nt de terres més que 

gènere (i per raça o origen social, segons certifiquen 

diverses fonts267, malgrat no hi ha dades oficials) 

accentuada, considerem que les pràctiques operacionals 

de la indústria del sucre, pel que fa a la responsabilitat 

social vers els primers esglaons de la cadena en general, i 

al Brasil en particular, és pràcticament inexistent. 

Aspectes de 
consumidors/es 

1) Quantitat de sucre certificat de Comerç Just268 amb origen 

(Percentatge sobre el total i nombre de centres de producció 

en origen). 

Segons la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ)269, 

cre 

A més de la complexitat associada als segells de 

certificació, val a dir que el sucre que arriba empaquetat 

barreja diferents procedències, tant geogràfiques com 

vegetals (canya, remolatxa). La complexitat de la cadena 

de subministrament afegida al nul interès de les marques 

per establir sistemes de traçabilitat i a la manca 
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amb segell de Comerç Just amb procedències de tots els 

el Brasil no té cap centre de producció registrat amb Fair Trade 

origen. 

i la resta es reparteix entre el Perú (1) i Costa Rica (1). 

Tailàndia també és una de les proveïdores registrades per la 

CECJ.  

Pel que fa al Brasil, constatem que el Comerç Just és només 

Bonsucro, una co-creació de diverses multinacionals del sector 

alimentari com Unilever o Coca-Cola i entitats ambientalistes 

internacionals com WWF, sí que té una àmplia acceptació i 

implantació per part de la indústria sucrera del Brasil, amb 46 

centres de producció registrats270. Malgrat tot, aquest segell 

mercats europeus com França o el Regne Unit. 

consumidor final no pugui accedir a una informació que 

faria més fàcil discriminar els riscos associats a 

 

Aquest risc per a les persones consumidores en general, 

es trasllada també a les empreses de restauració que 

serveixen sucre, tant en sobres com en els productes 

garantir que el sucre és de comerç just (i cal recordar que 

no es contemplen completament els grans impactes 

ambientals del sucre sota els seus paràmetres) és amb el 

segell Fair Trade. 

responsabilitat de la indústria sucrera i els seus lobbies en 

orament general de la 

salut de la població tan als Estats Units com a Europa271. 

Els disparats índex de diabetis, càncer i obesitat així com 

els problemes coronaris272 i altres efectes nocius per a la 

sucre. De fet, aquest consum excessiu (més de 25 gr per 

persona i dia segons la OMS) passa per ser habitual en les 

societats occidentals, doncs en els recomptes oficials dels 
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estats no es solen tenir en compte les parts de sucre 

processades en els aliments que consumeix la població. 

Participació 
activa i 
desenvolupament 
de la comunitat 

1) Vulneració del dret a la salut: conseqüències de la utilització 

de pesticides, herbicides i altres elements considerats 

cancerígens (p.e: el Glifosat) per a la salut humana. Índex 

treballadores i les comunitats. 

La producció agrària en general sol estar associada a una 

elevada 

excepció. La indústria del sucre de canya al Brasil té una 
273 de 4,30 

CTUh/kg de sucre 274. 

Les dades del sucre brasiler es troben lleugerament per sota 

de la mitjana global del mercat internacional (4,90 CTUh/kg de  

sucre), si bé com a producte, el procés de fabricació del sucre 

de canya és més cancerigen que el de la remolatxa (1,31 

CTuh/kg de  sucre).  

2)  

no-fatals derivats de la intoxicació per agroquímics. 

Entre el 2007 i el 2013, el nombre de casos reportats 

-fatals) per pesticides al 

Al Brasil, aproximadament la meitat de les plantacions de 

estan mecanitzades. En primer lloc, es cala foc al camp 

per cremar les fulles seques. Això provoca núvols de fum i 

posa en perill la salut pública de les persones que hi 

treballen i de les comunitats dels voltants, especialment 

quan la humitat és baixa278. 

Durant el tall manual de la canya, les persones 

treballadores estan exposades a perills físics, com ara els 

produïts per les condicions meteorològiques (altes 

temperatures, radiació solar, pluja), ris

postures i moviments repetitius, sobrecàrrega física i 

riscos mentals imposats pel ritme de treball, l'atenció 

constant, la concentració i la manca de pauses regulars. 

En segon lloc, també estan exposades, igual que les 

comunitats, als perills químics, com els produïts pel 

contacte amb pesticides i herbicides. 

De fet, el Brasil és el líder mundial en despesa en 

agrotòxics279
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Brasil es va duplicar, passant de 2.178 a 4.537. Del 2013 fins 

el 2018 la xifra va augmentar en més de 21.000 casos, fins 

arribar als 23.000 pacients diagnosticats; 40.000 si 

comptabilitzem els casos atesos i no tractats275. En el mateix 

període, el nombre anual de morts (accidents fatals) 

relacionades amb la intoxicació per pesticides va augmentar de 

132 (2007) fins a 1.824 el 2018. Els especialistes en salut 

pública del Brasil afirmen que les xifres reals són molt més altes 

en ambdós casos, perquè el seguiment de les pacients és 

incomplet. 

En quant al segon exportador mundial de canya de sucre, 

comptabilitzen en una mitjana de 600 anuals, el que suma 

aproximadament 4.800 entre el 2007 i el 2015276. Aquesta 

dada contrasta fortament amb la brasilera, fet que posa de 

manifest, específicament en el cas brasiler (primer importador 

propis experts, que les dades segurament seran més elevades 

del que es comunica oficialment.  

 

Aquest fet, unit a les esfereïdores xifres de suïcidis a les 

oberts entre agroindústria i comunitats camperoles i 

indígenes vist en apartats anteriors, situen el país carioca 

com un dels principals països amb un risc més elevat de 

vulneració dels drets de les comunitats, molt 

especialment pel que fa al dret a la salut. 

De fet, més enllà de les xifres quantitatives, es té 

constància280 de que els residus generats per la indústria 

sucrera (tant al Brasil com a Tailàndia i altres països 

malmeten la biodiversitat i la salut de les persones que 

conviuen amb les plantacions o les industries 

transformadores. Més enllà dels herbicides i pesticides, els 

químics com la cal i altres utilitzats en els processos de 

transformació i refinament del sucre, també acaben 

adequadament. 
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3) Vulneració del dret a la salut: nombre de suïcidis en zones 

 

En quant als casos de suïcidis en les zones sucreres, el Brasil 

reporta que més de 12.000 persones entre 2007 i 2018 van 

1.582 van resultar en morts. La gran majoria van ocórrer en els 

estats sucrers de Paranà i São Paulo. 

Aquesta esfereïdora dada sembla ser un fet habitual en els 

-enverinament per 

agroquímics és el culpable del 60% de les morts en les zones 

rurals on es troben les plantacions sucreres: al voltant de les 

300 per any277. 
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6.4.4. Conclusions i reflexions sobre el risc en la compra del sucre brasiler i 

les seves alternatives de consum. 

sèri

geogràfic. Així, constatem que a nivell mediambiental 

conseqüències que pateixen les zones circumdants al cultiu i la transformació del sucre, 

amb independència del país on es desenvolupi aquest procés industrial. 

si bé no tenen a veure amb la pròpia natura del cultiu ni amb la del seu procés industrial, 

estan clarament determinats pel context polític de cada país productor. Parlem 

fonamentalment de les vulneracions de drets (treball forçat, explotació infantil, iniquitat 

i violència de gènere...) que trobem àmpliament al Brasil i Tailàndia com a primer i segon 

exportadors mundials de sucre, però també en alt

sucre de canya per a la UE com Eswatini (Swazilàndia), Illes Maurici o Fiji on, especialment 

a nivell laboral, es detecten greus vulneracions de drets. 

s més localitzats 

processos de vulneracions de drets a nivell global en els països productors, molt 

especialment a través dels mecanismes especulatius que controlen els preus i, per tant, 

els volums de producció i venda. Cal assenyalar a les grans intermediàries ABCD i, en el 

cas europeu, a les grans cadenes de supermercats i grans marques productores i 

distribuïdores de sucre com les que controlen, finalment, els preus i per tant, les que 

 

No obstant els condicionaments perversos del mercat i el desequilibri de forces, cal no 

oblidar la responsabilitat dels estats productors en la protecció dels drets humans i 

ambientals. En el cas del Brasil, a més, no està subjecte a les condicions dels EPAS-EBAS 

com els països ACP en la seva negociació comercial amb la UE, pel que se li suposa un 

cert poder de negociació bilateral amb els compradors. En aquest sentit, el poder 

preocupant, si cap, que sigui el país líder en 

gairebé totes les categories analitzades que refereixen a vulneracions de drets, com hem 

vist en la taula de materialitat. 

conflictes oberts amb les comunitats. Menció a part mereixen els assassinats de líders 

indígenes, camperoles i sindicals i de dones per violència masclista. 

Bolsonaro, no ajuda a corregir els alts índex de corrupció política i empresarial i, 

conseqüentment, genera el caldo de cultiu idoni perquè la violació de drets es segueixi 

produint amb total impunitat. 

es redueixen a la compra de sucre certificat per segells de comerç just o a mirar cap a la 

indústria sucrera de la remolatxa que, si bé millora especialment en els aspectes 
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ambientals (és un cultiu rotatiu que no esgota el sòl), organitzacionals (la tradició en la 

producció és a través de cooperatives agrícoles) i ambientals (no consumeix tanta aigua) 

i de corrupció associada en els països productors, cal no oblidar que està sotmesa a un 

procés de desaparició de model productiu per concentració empresarial i que comença a 

 

del proteccionisme a les empreses productores de remolatxa. La situació actual del 

mercat laboral més garantista a nivell de drets laborals i de preus de producció fa pensar 

en un empobriment a escala global de les condicions sociolaborals associades a la 

producció de sucre.  

La solució a nivell de mercat no sembla, per tant, tornar a polítiques proteccionistes a 

nivell regional sinó abordar-ho amb la perspectiva, per una banda, de la finalització de 

nes condicions de 

producció justa a nivell mundial, tot modificant les regles de comerç de la indústria i les 

condicions que hi associades en els organismes nacionals i internacionals. Això passa per 

una qüestió fonamental, i és la incorporació de les externalitats ambientals, socials i de 

bon govern en els acords de comerç internacional. Si aquests acords no contemplen les 

externalitats associades, en realitat no estem parlant de lliure competència sinó de 

competència deslleial, en tant que els preus oferts pels països que tenen uns marcs 

regulatoris més laxes no poden competir de forma directa amb els preus oferts per 

aquells països en els que els marcs regulatoris vigents persegueixen assegurar unes 

  

La taula a continuació presenta un resum del nivell de risc associat a la generació 

 

Matèries 
fonamentals  

Indicador analitzat Nivell de risc 

identificat 

Governança 

de la Corrupció. 

defensa de drets laborals: puntuació en 

 

Alt 

 

Alt 

Drets 

Humans 

Violència contra les comunitats 

indígenes. Nombre de tribus 

desaparegudes i/o en conflicte. 

Violència masclista: percentatge de 

feminicidis per part de parelles/ex 

parelles o altres persones en les 

províncies sucreres. 

Alt 

 

 

 

Alt 

 

 

 

Alt 
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Matèries 
fonamentals  

Indicador analitzat Nivell de risc 

identificat 

Explotació infantil: Nombre de nens i 

nenes treballant en les plantacions de 

sucre. 

Pràctiques 

laborals 

Percentatge del total de treballadores 

del sector amb representació sindical. 

Treball forçat. Nombre de casos 

denunciats per any a la indústria sucrera 

del país i puntuació del mateix en el 

Global Slavery Index 

Baix 

 

Alt 

Medi 

ambient 

Contribució al canvi climàtic: pes 

específic sobre les emissions globals del 

país/regió (emissions de CO2 de la 

producció, distribució i venda). 

Esgotament dels recursos hídrics en la 

cadena de subministrament del producte 

(en metres cúbics). 

Baix 

 

 

Moderat 

Pràctiques 

justes 

 

Respecte als drets de la propietat: 

nombre de conflictes per acaparament 

de terres de la indústria sucrera. 

Responsabilitat social: bretxa salarial de 

gènere. 

Alt 

 

Alt 

Aspectes de 

consumidors

/es 

Quantitat de sucre certificat de Comerç 

Just amb origen al Brasil disponible per al 

sobre el total i nombre de centres de 

producció en origen). 

Alt 

Participació 

activa i 

desenvolupa

ment de la 

comunitat 

Vulneració del dret a la salut: 

conseqüències de la utilització de 

pesticides, herbicides i altres elements 

considerats cancerígens (p.e: el Glifosat) 

Alt 
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Matèries 
fonamentals  

Indicador analitzat Nivell de risc 

identificat 

sobre la generació de tumors malignes 

en les treballadores i les comunitats. 

Vulneració del dret a la salut: nombre 

-fatals derivats de 

la intoxicació per agroquímics. 

Vulneració del dret a la salut: nombre de 

suïcidis en zones de producció sucrera 

 

 

 

Al 

 

 

Alt 
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7. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

A continuació exposarem les principals conclusions i aprenentatges de cada bloc, tant en 

relació a la compra i contractació pública com per la cadena de proveïment de cada  

nentatges transversals vàlids pel 

impactes econòmics, ambientals i socials dels serveis de menjadors universitaris. 

7.1. Compra i contractació pública 

7.1.1. La incidència de la LCSP en el sector de la restauració universitària 

La LCSP 

ambientals (ASG)

que tots els casos analitzats de les universitats de Barcelona han inclòs aquests 

aspectes, fins i tot, en el cas estudiat que encara es regeix per marc legal previ.  

L és molt similar, per aquest motiu, 

 

desprendre que hi hagués una incorporació més o menys similar en tots ells. No obstant, 

la incorporació dels aspectes ASG és diversa. La LCSP permet a les unitats promotores 

establir els diferents nivells tensitat i en diferents etapes del procés de contractació.  

En el cas de la restauració universitària cal puntualitzar que són contractes de llarga 

durada i habitualment subjectes a pròrrogues. Aquest fet pot distorsionar la percepció 

 

de renovació de contractes és menor que en altres àmbits i per tant, la seva aplicació 

efectiva és més lenta. El que sí observem és com havent analitzat casos regits o inspirats 

nterior marc legal es percep una sensibilitat per part de la institució, aquesta 

respon en gran mesura 

reflecteix en una voluntat tècnica de les persones responsables de contractació.  

7.1.2. La manca de seguiment dels aspectes ASG  

la 

inexistència de sistemes de seguiment de  contractes. Aquest factor ha 

els productes i serveis contractats i per extensió 

en avaluació de ls aspectes ASG incorporats en les licitacions. La manca de 

recursos tècnics per part de les unitats de contractació és un dels factors assenyalats 

en les sessions de treball 

universitats ens mostren que encara hi ha resistències per al treball col·laboratiu en 

aquest àmbit.  

Aquesta manca de seguiment és un tret característic de la compra i la contractació 

pública en general, tant a nivell espanyol com europeu, així com relacionat amb els 

aspectes de caràcter ambiental i social i també amb els aspectes tècnics i operacionals 

dels plecs. En aquells casos on hi ha un seguiment, aquest és de caràcter informal i no 

està sist
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Les iniciatives, en fase de desenvolupament o ja desenvolupades, vinculades a la 

implantació de la contractació electrònica ofereixen oportunitats potencials per al 

alineat amb els estàndards de transparència i dades obertes que de forma transversal 

incideixen sobre aquest àmbit, que també inclogui els aspectes ambientals, socials i de 

bon govern. Aprofitar aquestes oportunitats esdevé gairebé una obligació per a totes les 

seguiment per part dels g

norma existent.  

7.1.3. La resiliència enfront els canvis dels models tradicionals 

La LCSP promou que el factor preu deixi de ser el decisori en les adjudicacions incorporant 

com a aspectes decisoris 

de regir 

ASG en els processos de contractació de la restauració universitària afecten també a les 

empreses que tradicionalment han estat 

contra hi ha una major resiliència i adaptació per part d entitats de  o 

entitats mercantils amb sistemes de gestió ASG avançats, que molt sovint ja tenen 

incorporades en la seva manera de funcionar que el marge benefici no sigui el centre 

orientador de la seva activitat. nvis 

de consum detectats així com una capacitat superior 

del servei.  

la situació de la restauració universitària ha estat impactada de manera directa per la 

crisi sanitària, social i econòmica de la COVID-

futur, la gran sensibilitat del sector (tant universitari com de la restauració en general), 

de procedir temporals o definitives, fa que 

tant les unitats de contractació com les empreses adjudicatàries estiguin en un moment 

 

sistema actual de compra i contractació 

pública podria trobar en la incorporació de consideracions ASG així com en el retorn dels 

sistemes de seguiment proposats, aliances fortes per a assegurar que les adjudicatàries 

assumeixen un paper actiu enfront dels reptes del mercat. Aquest canvi de paradigma 

passa per entendre la compra i contractació pública com una col·laboració activa entre 

inamovible per part de les dues parts. La seguretat jurídica no pot estar per sobre de la 

totes les parts implicades. Entendre això i ser-ne partícip és un repte compartit tant per 

 i les unitats promotores com per al conjunt del sector privat.  

7.1.4.  

Són diverses les accions proposades per altres estudis i iniciatives que romanen vigents 

per als casos analitzats en el present estudi. A continuació es desenvolupen algunes 

accions específiques que podrien contribuir a resoldre les limitacions observades en 
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Formació i coneixement compartit 

s impactes significatius en tot el cicle de 

vida dels productes i serveis inclosos en la contractació és vàlid per al sector de la 

impartició de formacions concretes i la cre

cabdals 

així com generar les condicions per què les empreses licitadores es trobin amb unes 

condicions  similars en diferents àmbits i estiguin més receptives 

de les seves estructures als nous models de consum. 

contracte, per tal de poder desplegar de forma sistematitzada processos de verificació 

del compliment de les clàusules incorporades de la manera més pràctica per tots els 

agents implicats. Tenint en compte aquesta fase, és quan es podrà avaluar la incidència 

real dels aspectes ASG incorporats en les contractacions.  

La incorporació de clàusules ASG en el sector té encara camí per recórrer, en aquest 

 

promotores, així com la col·laboració amb portals de coneixement compartit i accés 

universal com el portal Contrata Responsable de REAS. La col·laboració entre unitats i la 

nó que també pot facilitar la reducció de factors limitants en la 

innovació com poden ser les impugnacions i les resistències de les empreses licitadores 

a aplicar aquests canvis en la seva manera de fer, tot augmentant la capacitat tractora 

de la compra i la contractació pública.  

Augment de la informació i la transparència. 

i també en el seguiment del contracte. Tota aquesta informació hauria 

sponible per a la comunitat universitària i la ciutadania en general per tal que 

 la 

compra i la contractació pública. Cal incrementar la transparència de la compra i 

contractació pública i realitzar una major rendició de comptes sobre les contractacions 

en tot el cicle de vida dels productes i serveis 

prestats, tot aprofitant les tecn  

(rep una puntuació de 53 sobre 10 en .) Una major transparència i 

responsable. Aquesta cultura no podrà ser assolida sense un paper actiu de tots els grups 

n canvi de sensibilitat respecte la gestió de la compra i la 

contractació pública per part de les unitats promotores. Enlloc de percebre als grups 

ofereixen les diverses entitats existents per integrar-les com a col·laboradores actives 

terme el seguime

en la implementació efectiva dels principis de transparència i rendició de comptes.  

https://contratacionpublicaresponsable.org/
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/rankings
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7.2. Cadena de proveïment 

7.2.1. Cadenes de subministrament amb un alt nivell de complexitat 

Els resultats de del plàtan equatorià, el sucre brasiler i la tonyina 

 ens mostren unes cadenes de 

subministrament profundament complexes on, en molts casos, l opacitat o absència de 

dades globals ha dificultat el dibuix de la traçabilitat completa de cada producte. De fet, 

 

En aquest senti

discrecional, sí que el valorem com una fotografia representativa de les vulneracions de 

De fet, més enllà dels riscos associats a aquests països, les dades recopilades sobre els 

principals estats competidors en el comerç de cada producte (Colòmbia i Costa Rica en 

el Plàtan, Tailàndia en la tonyina i els països ACP en el sucre) ens fan concloure que, com 

risc de vulneració de drets a nivell social, ambiental i laboral mentre la indústria 

agroalimentària global, al seu torn, imització de 

beneficis.  

7.2.2. Efectes directes de mercats que ometen externalitats negatives 

De fet, els mecanismes de control de mercat per part de la gran indústria agroalimentària 

per tal de perpetuar aquesta lògica inclouen, en primer lloc, un control sobre els preus 

(en molts casos incloent  a futurs, com hem vist en el cas del sucre) i sobre 

els volums de compra dels productes alimentaris o aparició i expansió de grans empreses 

intermediàries que no tenen visibilitat respecte el consumidor final però que generen el 

gruix dels impactes en molts dels casos (les grans multinacionals bananeres americanes, 

les intermediàries ABCD del sucre, les mega empreses europees tonyineres...). En aquest 

global i estesa en tota la indústria agroalimentària mundial. 

Identifiquem, a més, que aquesta lògica perversa del mercat agroalimentari global, 

acompanyada i fonamentada en els marcs legislatius nacionals i sobre tot en els acords 

internacionals, (dominats en molts dels casos per la UE i pel lobby de les empreses 

multinacionals que hi són radicades), és la a injustícia 

endèmica que perjudica principalment als esglaons més baixos de les cadenes de 

subministrament del Sud Global i afavoreix els interessos comercials dels països del Nord 

Global.  

Col·lateralment, aquesta lògica fa més fàcil que els països europeus puguin assolir 

estàndards sociolaborals i ambientals en la producció i transformació menys injustos dins 

de les seves fronteres i que, fins i tot, es permetin el luxe de sancionar tercers països 

(recordem el cas de les sancions de pesca a Tailàndia o Equador, per exemple). Cal, per 

uir uns acords internacionals 

de comerç més justos, que incorporin les externalitats ASG associades. 



ELS IMPACTES ECONÒMICS, AMBIENTALS I SOCIALS EN LA GESTIÓ DELS MENJADORS DE LES 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE BARCELONA 

123 

7.2.3.  

anomenades anteriorment, dificulta 

productes per part de les empreses de restauració i de les consumidores en general. 

agroalimentaris globals per part de les unitats de contractació de les universitats 

de contractació envers un consum més responsable unit a una sensibilització decidida 

orientada a les consumidores universitàries, pot contribuir de forma important a un canvi 

de consciència i de patró de consum. Es tracta doncs de revertir la pressió del factor 

preu, que ara per ara és el que condiciona el mercat, a una en favor del consum crític i 

del Comerç Just que especialment incorpori les externalitats associades.  

Una de les principals eines que tenim les persones consumidores del Nord Global per tal 

de fer-ho són els estàndards de certificació de producte que incorporen segells que els 

identifiquen. En aquest sentit, és interessant assenyalar com la major part 

segells tenen precisament origen en el Nord Global (Europa i Estats Units) i que molts 

 (Bonsucro en el cas del sucre i AENOR i MSC en el cas de la pesca, per exemple) són 

creats específicament per la pròpia indústria que és denunciada per la vulneració de drets. 

M green, social o el 
charity washing de la pròpia industria, val a dir que els criteris que fan servir alguns 

ser considerats 

entitats socials281 i no contemplen aspectes cabdals recollits en els principis de Comerç 

Just. 

criteris dels segells 

unida a certa laxitud en les seves auditories, generen un caldo de cultiu que contribueix a 

la confusió de la persona consumidora (tant física com jurídica) a Europa, que assumeix 

 quan no té perquè ser així.  

En aquest sentit, com hem apuntat en  dels productes i segons criteris 

del CECJ i del projecte suís Labelinfo, els segell més complet dels que es comercialitzen a 

Barcelona, seria el de Fair Trade (138 sobre 200 punts a Labelinfo contra els 117 de 

no fa especial èmfasi en criteris mediambientals.  

282 acaba convertint-se en una dificultat seriosa per a la compra crítica i 

que, probablement, es vulneraran drets en els temes no certificats.. 

7.2.4.  

Tenint això en compte , pel que fa a les recomanacions de compra crítica sobre els tres 

productes analitzats, partim de la base que tots tres estan sotmesos a un gran excés de 

consum degut, en cadascun dels casos a diferents factors però en darrer terme, com ja 

hem assenyalat, basats en la voluntat economicista expansiva del mercat.  

https://www.labelinfo.ch/fr/projets-devaluation/-evaluation-des-labels-alimentaires
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Pel que fa específicament al plàtan, per exemple, la totalitat de la producció europea és 

insuficient per satisfer la demanda voraç del consumidor europeu283, en el cas de la 

el sucre, que cada cop menys es produeix en territori europeu. Aquest argument, associat 

a les vulneracions de drets en el Sud Global ens duu a fer les següents recomanacions, 

per aquest ordre de prioritat, aplicables tant a les unitats de contractació de les 

universitats barcelonines com a qualsevol altra consumidora.  

 

Una reducció decidida del consum dels tres productes, especialment en els casos de la 

tonyina en llauna i del sucre284. 

Prioritat de compra quant més a prop del productor, millor i a poder ser agroecològica. 

Com cap dels tres productes es produeix en aquestes condicions, la següent possibilitat 

recomanada és la compra de productes certificats amb origen europeu, a poder ser 

:  

 igen -Plátano de Canarias  

 tonyina del Cantàbric pescada de manera tradicional -

Bonítol del Nord-285 (Cal anar amb cura amb la compra de bonítol no certificat, 

 

especifiqui286).  

 Compra de sucre (en aquest cas no existeixen certificats) amb origen europeu: 

per exemple el sucre amb origen cooperatiu i de 

Acor)287. 

Compra de productes amb segell de comerç just Fair Trade (sucre i plàtan) per tal de 

garantir mínimament unes condicions justes en la producció288, i priorització de compra 

de productes que també incorporin segells de quali

producció. 

Finalment, en el cas de la tonyina, en quant a les marques comercials de venda al major, 

en -les, tenir en compte 

2015 ajoria 

 

Comunicació proactiva dels impactes associats als productes consumits 

Tenint en compte les limitacions existents en quant a alternatives de consum associades 

als productes analitzats, considerem cabdal facilitar tota aquesta informació a les 

alumnes de la universitat per a què siguin conscients dels impactes associats i puguin 

incorporar-los 

de consum.  

Alhora, aquesta comun

forma reactiva per part de les empreses adjudicatàries responsables de la gestió última 

de les cadenes de proveïment associades als productes distribuïts.  

 

http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Defensa-de-los-oceanos/Atun/Guia-de-atun-2015/
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Defensa-de-los-oceanos/Atun/Guia-de-atun-2015/
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7.3. Aprenentatges transversals 

l procés de compra i contractació pública 

com de la cadena de proveïment dels productes estudiats, es deriven alguns 

aprenentatges de caràcter transversal rellevants per a futures investigacions així com 

 

7.3.1. Capacitat limitada de la CPR i del consum en general 

 i la internalització dels 

costos associats als contractes és un pas bàsic per evolucionar cap a models de consum 

i producció més sostenible

Desenvolupament Sostenible (ODS 12.7). No obstant, tot i detectar punts de millora en 

els processos de compra i contractació pública, la CPR no pot per si sola transformar un 

model de producció i distribució de productes a escala mundial amb els elevats riscos de 

vulneració de DDHH que hem observat.  

Tot reconeixent l

els dubtes que existeixen dins de la mateixa, hem de ser conscients que consumim 

significa que el potencial de la capacitat de compra i per extensió del propi consum no 

tinguin efectes transformadors, sinó que reconeixem les limitacions reals de poder 

transformar els sistemes actuals de producció mitjançant única i exclusivament el 

consum. Reconèix

identificar aquells àmbits en els que cal dur a terme una incidència i també una sèrie 

de producció i distribució vigents.  

Per aquesta raó, és molt important que de forma paral·lela 

ambientals, socials i de bon govern als contractes públics juntament amb la implantació 

a les entitats adjudicatàries, es duguin a terme actuacions dirigides a generar veritables 

transformacions en aquells àmbits detectats com a punts clau per a la transformació 

dels sistemes productius. Els principals àmbits detectats en aquest estudi inclouen els 

acords de comerç internacional, que actualment ometen les externalitats ambientals i 

socials associades, els sistemes de diligència deguda a les cadenes de subministrament 

tant públiques com privades

informació associada vinculada a la traçabilitat de producte i la generació de xarxes de 

pressió a nivell internacional per assegurar uns criteris mínims de traçabilitat de les 

cadenes de subministrament internacionals, a les que cal afegir les distorsions generades 

pels mercats secundaris com els mercats de futurs.  

Una acció equilibrada i coordinada per part de moltes administracions públiques a nivell 

actuals cadenes de subministrament duguin a terme els canvis necessaris que permetin 

crear veritables alternatives de consum. La combinació entre incentius de mercat i marcs 

normatius de caràcter internacional és bàsica per assolir els objectius vinculats a 

ades al consum.  
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7.3.2. La diferenciació dels productes en el mercat 

El consumidor del Nord Global interessat en un consum conscient dels productes 

analitzats, i per extensió de la resta de productes, es troba amb una gran quantitat 

d estàndards de certificació. Aquests haurien de diferenciar els productes que porten 

associats 

massa interrogants al consumidor final, que juntament amb la seva abundància (que 

barreja estàndards de mol

generen el context perfecte per a la seva anul·lació pràctica.  

La sensibilització i educació sobre les certificacions nacionals i internacionals existents 

permetria al consumidor final 

jurídica) 

incorporació de manera explícita en els procediments de compra i contractació pública, 

facilitant així el seguiment dels compromisos adquirits per les diferents empreses 

proveïdores i adjudicatàries. En aquest sentit, la recerca i sistematització de segells i 

certificacions que gara

les empreses gestores dels serveis de restauració universitària és molt recomanable 

donat que, a més, facilitaria tant la rendició de comptes a la comunitat universitària com 

als responsables del seguiment del contracte en qüestió. 

A aquesta problemàtica associada als sistemes de diferenciació, cal afegir la disparitat 

vinculada a les metodologies de caràcter estadístic relacionades amb la mesura 

govern. Les dificultats identificades durant 

ri a les dades econòmiques i financeres 

 

7.3.3. Transparència i informació 

De la cultura pública de 

empreses del sector privat per rendir comptes sobre la traçabilitat i els impactes 

ambientals, socials i de bon govern del seus productes i serveis es desprèn el mateix 

aprenentatge: cal una major transparència com a mecanisme fonamental per assegurar 

un coneixement creixent dels impactes ASG reals dels productes i serveis consumits, 

juntament amb les possibilitats existents per a reduir-los. 

Tant pel que fa a nivell de consumidores, adjudicatàries i unitats de contractació, seria 

recomanable una sensibilització decidida i insistent sobre els riscos que comporta el 

consum de certs productes com els que analitzem en aquest estudi, incloent també 

consum a aquests productes.  

Totes aquestes mesures poden facilitar alhora un augment de transparència sobre els 

serveis oferts a la comunitat universitària ment de transparència i una major 

rendició de comptes per part de les adjudicatàries és necessària per tal de possibilitar la 

tasca fiscalitzadora de les persones usuàries finals del servei, capacitades per poder exigir 

el servei de qualitat compromès i proposar alternatives transformadores.   
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ANNEX 1: SESSIÓ DE TREBALL UPC 

Nom i càrrec de la persona entrevistada: Montserrat Pardina (UPC) i Dídac Guàrdia 

Participen a la sessió de treball: Onditz Portabella (Opcions) i Amanda Ortega (Opcions) 

Expedient de contractació:  CONGE033002CO2019011 

Data: 21/01/21 a les 09:30 a 10:30 

 

dels aprenentatges tinguts durant la sessió de treball. Conscients que hi ha una altra 

càrrega de feina, ho enviem per tal que es pugui fer una revisió des de la UPC i assegurar 

 

 

La Montserrat i el Dídac ens posen en antecedents. Hi ha un contracte previ de servei 

qu

contractes el més recents i en el marc de la LCSP, però per la seva rellevància i innovació  

-  

conflueixen diferents raons: 

 Un marc polític i tècnic favorable a obrir els serveis de restauració al empreses 

econòmics per la seva explotació i la universitat com a servei públic.  

 Canvis en els hàbits de la comunitat universitària envers els serveis de restauració 

-se millor als canvis.  

A banda, la licitació també incorpora clàusules ambientals.  La Universitat compta amb 

persones dedicades a aquesta tasca amb les que treballen en col·laboració per la 

 

A la licitació del Campus Terrassa només es va presentar una empresa, la concurrència 

ha estat baixa, però no ha suposat cap problema pel procediment. El fet de gestionar-lo 

sobre costos en la gestió ni el preu final dels 

productes. Les relacions amb FiT són molt correctes i el seguiment es realitza a través 

de reunions de seguiment amb les persones responsables de cada servei. No existeix un 

el seguiment de les persones contractades.  

Es considera que la real

seguiment dels contractes. Porta una càrrega de feina que no és assumible per les 

persones responsables, aquesta és una realitat que es repeteix en tots els àmbits. Les 

cloure la sistemàtica per poder demostrar el compliment de 
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Confirmem que els productes selecci

mateixos són presents en el menú: el plàtan, el sucre i la tonyina.  

Aprenentatges 

 

tècnics que comparteixin la mateixa visió i objectius.  

 

 

 Hi ha canvis en les actituds i comportament de la comunitat universitària que 

afecta als hàbits alimentaris i en conseqüència al model de gestió del servei. 

 

universitats o serveis de restauració. I així  també afavorir processos amb major 

concurrència.  
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ANNEX 2 SESSIÓ DE TREBALL UB 

Nom i càrrec de la persona entrevistada: Marisa Atauri (Cap de Patrimoni, UB), Montse 

Font i Fàtima Pujol (Contractació UB),  

Participen a la sessió de treball: Carla Canal (Ajuntament de Barcelona), Jorge Pellicer 

(SETEM), Onditz Portabella (Opcions)  

Expedient de contractació 2014/19 

Data: 29/01/21 a les 09:30 a 11:00 

 

dels aprenentatges obtinguts durant la sessió de treball en format editable.  

 

Des de la UB, ens posen en antecedents. El primer aspecte a tenir en compte és que el 

TRLSCP. Actualment, hi ha altres contractes que incorporen clàusules ASG amb més 

intensitat. 

També a 

contractació són unitats separades, i es van modificar les maneres de treballar. Les 

persones que varen gestionar i/o participar en aquesta contractació, o ja no es troben 

vinculades a la UB o aquestes unitats.  

La inclusió de clàusules ASG és una política no específica del servei de restauració, sinó 

normativa vigent i les directrius internes de la UB. Ja existia, per tant una voluntat de la 

 

Encara de la voluntat, es troben dificultats per poder realitzar aquesta aplicació: 

 L'Oficina de Contractació té una gran càrrega de feina tant a nivell de quantitat 

de contractes com per la diversitat d'àmbits en els que treballa. 

 

a aspectes ambientals i socials per poder aconseguir les puntuacions, però 

despr

ser de gran abast siguin més controlables i fer canvis progressius en la 

contractació. 

En aquesta licitació només es va presentar una empresa per lot, fent  palesa la dificultat 

en aconseguir concurrència en  àmbit de la restauració universitària.  

En futures licitacions aquesta circumstància es pot veure agreujada per la situació de 

pandèmia que estem vivint i, en tant les empreses poden assumir-les com un sobre cost 

i es pot veure repercutit en la concurrència. 

La realització del seguiment dels contractes és una tasca que comporta molta feina 

afegida tant per les empreses adjudicatàries com per la unitat de contractació o els 
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responsables del contracte. No hi ha una sistematització en el cas del contracte analitzat, 

que hi ha control a nivell de salut 

alimentària i laboral.  

Es confirma que el plàtan, el sucre i la tonyina són aliments que estan presents en els 

esa adjudicatària per conèixer la cadena de subministrament dels 

diferents productes, però donada la situació actual de pandèmia, en què les concessions 

estan tancades, es descarta per no considerar-se oportú. Potser, més endavant un cop 

superada la crisi i normalitzada la seva activitat. 

Aprenentatges 

 

marc legal no és suficient, sinó que també cal voluntat política per la incorporació 

de criteris.   

 Hi ha canvis en les actituds i comportament de la comunitat universitària que 

afecten als hàbits alimentaris i en conseqüència al model de gestió tradicional de 

servei de menjador universitari.  

 No hi ha capacitat per assumir el seguiment dels contractes dins de les unitats 

promotores. Cal pensar en alternatives per realitzar el seguiment del compliment 

de les clàusules implicant a les adjudicatàries en la gestió de la informació. 

 La cerca del millor servei possible és contrària en alguns casos per garantir 

l'equilibri econòmic per al concessionari.  Aquest fet, provoca, reticències entre 

les empreses operadores dels serveis de restauració.  
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ANNEX 3: LLISTAT DE CASOS ANALITZATS 

EXPEDIENT UNIVERS.. TIPUS PROCED.. ANY OBJECTE DEL CONTRACTE VEC (EUR) LOTS ADJUDICAT. COMENTARIS 

SE/28/20  Universitat 

Jaume I 

Serveis Ordinari 2020 Servei de restauració per a la comunitat 

universitària, pels usuaris de la mateixa i 

per la propia Universitat Jaume I, amb un 

servei de qualitat i atenció per cambrer 

en taula, diferents a la resta de serveis de 

restauració existent a la universitat.  

Servicio de restauración para la  

43.622,29 No Santiago 

Querol 

Carbó 

Valoració de 5 punts per productes de 

comerç just. No es considera el plec per 

mirar amb més profunditat al no tenir 

aspectes rellevants en ASG. 

CSP001/2020  Universitat 

de Lleó 

Conces

sió de 

serveis 

Obert 2020 Explotació mitjançant conessió de serveis 

dels serveis que es descriuren a 

continuación: Lot 1. Serveis de cafetería i 

menjador en el campus de Vegazana 

(cafetería I); lot 2. Serveis de cafetería en 

el campus de Vegazana (cafetería II) i en 

Agrària.  

112.283,36 Sí Dani y Jose 

Hosteleria 

León, SL 

(Lot 1 y 2) 

Úniques ofertes presentades. És una pyme. 

Lotificació. Preu és 50. Cap criteri social o 

ambiental rellevant. Només criteri de 

desempat. I reciclatge com a condició 

especial.  

200/20  Universitat 

de Vigo 

Conces

sió de 

serveis 

Obert 2020 Servei de cafetería menjador en diversos 

centres de la Universitat de Vigo (2 lots). 

Lot 1: Escola Industrial seu Ciutat de Vigo 

(servei cafetería i menjador). Lot 2. 

Facultat de Belles Arts (sevei de cafetería 

exclusivament).  

 
Sí DESERTS Els dos acaben deserts, o no es presenta 

ningú o es retira l'oferta. Criteris ambiental 

ús de paper ecològic (3p), preu (49) i oferta 

de productes ecològics de comerç just i 

dietes especials (48) 

2020_00004  Universitat 

d'Elx 

Conces

sió de 

serveis 

Obert 2020 Concessió del servei de cafetería-

menjadors dels edifics de Altabix del 

Marie Curie del Campus de Sant Joan de 

 

  
DESERTS 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjnYtCzL0i8nIq_d1zC40MSysykhLDAm1t9Qtycx0B4brTCg!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjHR2zco08CkOMXTPMMyxMVQ0KcnOL08ptbfWBDEcAbsLNiw!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjC8O9XYqMisJdi_LygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdAcxzLCI!/
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/4976e792-00f9-4d37-9f71-165868fc8725/DOC_CD2020-980178.html?MOD=AJPERES
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EXPEDIENT UNIVERS.. TIPUS PROCED.. ANY OBJECTE DEL CONTRACTE VEC (EUR) LOTS ADJUDICAT. COMENTARIS 

SE13820000

131  

Universitat 

de  Castella-

La Manxa 

Serveis Obert 2020 Servei de cafetería-

 

8.000 No Cenaji 

Hosteleros, 

SL 

No criteris ASG rellevants per ser bon 

pràctica 

2019/ABSSER

031  

Universitat 

de Cantabria 

Serveis Obert 2019 

la Universitat de Cantàbria, mitjançant 

treballadores de centres especials 

articipació a 

aquesta licitació DA4 

60.900 No Asociación 

Ampros 

Solvencia no supera 1,5 valor del VEC. 

Contracte reervat. Critereis automàtics de 

productes ecològics especificant producte. 

No discriminació per raó de sexe, raça o 

religió. Es permet subcontractació.  

85/19PA Universitat 

del País Basc 

Serveis Obert 2019 Gestió del servei de menjador-cafeteria 

 

 

2.804.318,18 No Tamar Las 

Arenas, S.A. 

De tipus ambiental: gestionar i garantitzar 

la correcta gestió de residus i recollida 

selectiva en els contenidors. Compliment 

mínim legal en condicions laborals. Es 

permet la subcontractació. Preu 70p.  

Quadre de seguiment de la incorporació de 

clàusules socials, ambientals i lingüístiques. 

015/19.SP  Universitat 

de Girona 

Conces

sió de 

serveis 

Restringit 2019 Concessió de serveis per a l'explotació del 

servei de cafeteria a les diferents àrees 

d'estudi de la Universitat de Girona 

6.762.589,20 Sí Jini i 

Hostelera 

Catalana 

Divsió en lots. Dos empreses. Puntuació 

que no arriba a un terç de 35 punts. No 

destacable.  

C-2/19  Universitat 

Autònoma 

de Madrid 

Conces

sió de 

serveis 

Restringit 2019 Concessió de serveis de menjador-

cafeteria en 

de la Universitat Autònoma de Madrid. 

 

1380248 No CORPE 

Restauración 

Expedient interessant en criteris 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjK_MNUw3cMjKDCiKdAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnMdAUChXQw!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjK_MNUw3cMjKDCiKdAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnMdAUChXQw!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjLaqCfLJ9I42CDJOdAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnMdAdS33Lc!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjLaqCfLJ9I42CDJOdAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnMdAdS33Lc!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjQzOSvczNS4MrclydAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnMdAfun0do!/
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idCap=623951&idDoc=52911732
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/2d08380a-7e5f-4980-ae99-af237c3c515a/DOC_CD2019-001597.html?MOD=AJPERES
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EXPEDIENT UNIVERS.. TIPUS PROCED.. ANY OBJECTE DEL CONTRACTE VEC (EUR) LOTS ADJUDICAT. COMENTARIS 

E-05/19 JM  Universitat 

Politècnica 

de Madrid 

Serveis Obert 

simplificat 

2019 

Alimentària i de Biosistemes de la 

Universitat Politècnica de Madrid 

70.200,00 Sí Servicios 

Integrales 

para 

Colectividad

es, SL 

Criteris de judici valor: estalvi i ús de 

e plàstic (5p), inclusió de menú 

verd (5p), oferta de productes de preu just 

(5p).  

XPS00006/20

19 

Universitat 

de Granada 

Conces

sió de 

serveis 

Restringit 2019 Explotació del servei de bar cafetería-

menjador en diversos centres de la 

Universitat de Granada. 

891.407,87 Sí Catering 

Perea Rojas 

SLU, Pedro 

Antonio 

Garrido 

Centeno 

No és rellevant, 50p i 50p. Aspectes de 

menús vegetarians i aspectes laborals 

sense especificar.  

PA 2019/15  Universitat 

d  Oviedo 

Serveis Administra

tiu especial 

2019 Servei de cafeteria menjador i màquines 

vènding en diversos centres de la 

 

65981,25 Sí Macepeda, sl Hi ha 4 lots i 3 queden deserts. Lot 4. No 

rellevant.   

E/1/2017  Universitat 

d  Alacant 

Serveis Administra

tiu especial 

2017 Servei de cafetería i menjador en el Club 

criteris de sostenibilitat i fomen del 

consum de productes ecològics. 

190.413,23 No AMG 

Servicios 

Integradors 

55 punts preu, 45 pla d'explotació (15), 

gestió de residus (15) i oferta de productes 

ecològics i de proximitat (15p). Els critereis 

molt acotats, llistat de productes i 

percentatge sobre el total encara que la 

puntuació és només de 3 punts. I selecció 

per fases, han de fer un mínim de 20 punts 

per poder obrir oferta econòmica.  

CS/01/2019  Universitat 

d  Alacant. 

Conces

sió de 

serveis 

Obert 2019 Contracte mixt de concessió de serveis i 

de serveis de cafetería i menjador en el 

 

 

1.428.846,05 No CLECE Obligacions generals del contractista: 

complir mínims legals en matèria fiscal, 

laboral, i medi ambient. Igualtat entre 

homes i dones, conciliació familiar, 

llenguatge inclusiu, mesures contra 

l'assetjament, pla d'Igualtat, preferència de 

contractació a dones, ús del valencià. 

Criteris. 15 p per oferta gastronòmica i 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d1170e98-6241-4927-9ecd-70255f2077c3/DOC_CN2019-222975.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjTZ1S3UMDvEuiAp1zC40MSysykhLDAm1t9Qtycx0BD8g44A!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjTZ1S3UMDvEuiAp1zC40MSysykhLDAm1t9Qtycx0BD8g44A!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f5633cea-b057-485b-90ce-ba7d376997a6/DOC_FORM2019-355048.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjLS2zItK8fZNNKsoDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BqL9LvA!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjQyJSqgINkkyqEnOLqozdA1NMi8yCA21t9Qtycx0BNbcTSg!!/
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EXPEDIENT UNIVERS.. TIPUS PROCED.. ANY OBJECTE DEL CONTRACTE VEC (EUR) LOTS ADJUDICAT. COMENTARIS 

productes ecològics, comerç just i de 

proximitat. Menús especials. Pla de gestió 

ambiental. Pla social. 50 punts preu, 

automàtics, 50 judici de valor. Condició 

especial d s de bosses. Per fases, mínim 

25 punts per passar la següent.  

2017 011- SE 

050  

Universitat 

de València 

Serveis Obert 2017 Explotació de la cafetería i màquines 

expenedores de la Facultat de Psicologia 

de la Universitat de València.  

111.074,38 No ISS Preu té 70p. Judici de valor 30p. 10 punts 

d'alimentació saludable.  

MY19/SG/CSE  Universitat 

Politècnica 

de València 

Serveis Obert 2019 Explotació del servei de cafeteria - 

pizzeria 

2.264.267,99 No Galgar 

hostelería 

S.L. 

Preu 75p. Project

(productes de proximitat i de temporada 

saludables). Altres ASG: Millores en la 

reducció de residus (2), alimentació 

saludable (1p) 

 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/c0723cd5-0f35-496e-9aca-d65581a0c5ab/DOC_CN2017-593203.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/c0723cd5-0f35-496e-9aca-d65581a0c5ab/DOC_CN2017-593203.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/c0723cd5-0f35-496e-9aca-d65581a0c5ab/DOC_CN2017-593203.html?MOD=AJPERES
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RECULL DE DOCUMENTACIÓ ANALITZADA I NOTES DE CONTINGUTS 

● Enllaç 

cafeteria i restaurant per a l'edifici TR10 del Campus de Terrassa de la Universitat 

Politècnica de Catalunya a través de programes d'inserció laboral de col·lectius 

amb risc d'exclusió social (2019). 

● Enllaç ontracte de gestió de serveis públics en la 

modalitat de concessió per a l'explotació del serveis de cafeteria i menjador al 

campus de la Ciutadella i al campus del Poblenou i el subministrament d'aliments 

i begudes mitjançant màquines expenedores (vènding) als campus esmentats i a 

l'edifici de la Mercè de la Universitat Pompeu Fabra (2015). 

● Enllaç 
l'Educació i de Traducció i Interpretació (2018). 

● Enllaç  a  Concessió de l'explotació del servei de bar-cafeteria i restaurant del 
Campus Bellvitge, Facultat de Belles Arts i de l'Edifici de l'IL3 (2014). 

● Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

● Plan de impulso a la CPR de la LCSP 

● ISO 26000 Guia de Responsabilitat Social 

● Guia de contractació pública social  

● Guia de contractació pública ambiental t de Barcelona. 

● Publicació centrada en les clàusules de territorialitat o arrelament territorial, de 

 

● Portal de compra pública estratègica de la Generalitat de Catalunya  
● Portal de REAS de contractació pública responsable (buscador de clàusules i 

bones pràctiques). 
● Portal web de contractació pública responsable de REAS 

● 

documentació relacionada  

● 

 

● , Ajuntament de Barcelona 

● tación del servicio, que aportan 

del Club Excelencia en Gestión  

 

1 Acaparament de terres a  
2  Greenpeace Espanya, 2013, 
3 Amarga dulzura: una historia sobre el origen del azúcar  
4 GRI, i en menor 
mesura del Balanç Social de la XES) i de producte (Fair Trade en el cas de plàtan i sucre i MSC en el cas de la 
tonyina) per tal de crear ex professo  indicadors aplicables a la dimensió de país. 
5 Malgrat existeixen 

degut a la disponibilitat diferenciada de dades i a l  
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The Netherlands. 
93 El Bolton Group, per exemple, produeix la principal marca de tonyina en llauna a França (Saupiquet) i a Itàlia 

o Cuca) i el 40% de Calvo. Pel que fa als 
principals supermercats, la tonyina de Nixe (marca blanca de Lidl) és subministrada precissament per Isabel 

 
94 De la qual només un 
empreses pesqueres. 
95 
beneficis segons unes taxes pactades, fent més 

pesqueres/intermediàries japoneses i italianes són: General Tuna, Marbelize, Tecopesca, Unicord-Sea Value, 
Eurofish, TUF, Thon de Mascareignes, Wanainchi Marine Products, Actemsa, Commercial Pernas, Jais i Dragon 

 
96 on/Tri-Marine  
97 
facilitar la importació de tonyina són, segons Greenpeace, dos instruments bàsics per inundar el mercat 
eu
beneficien directa o indirectament interessos espanyols.  
98 At a glance: 
bluefin tuna in the Eastern Atlantic and the Mediterranean  
99  J.Iglesias. Kantar Worldpanel, 2017. 
100 

 
101  En ordre, per volum de facturació l'any 2020, segons el . 
102 Un Eurostat, 

2019.  
103 Albacora, Compañía Internacional de Pesca y Derivados, Atuneros Congeladores, Armadora Pereira i 
Echebastar són les 5 principals empreses per volum de facturació, segons el rànquing elaborat per El 

 
 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España, 2020. 

104 
22.600 tones durant el 2020, . 
105 Un 89% de les exportacions espanyoles de tonyina tenen com a destí altres països europeus, 
principalment Itàlia, França, Portugal, Holanda, i Alemanya, en aquest ordre, 

 
106 Segons la patronal conservera de productes marins, Ancaco-Cecopesca. 
107 Segons fonts de Greenpeace connectades amb les pròpies marques de tonyina, sovint aquestes 
reconeixen que una mateixa llauna de tonyina pot contenir peix de diferents orígens i espècies, fent 

 
108 Salica i Garavilla (Bolton) external -Rianxeira ho fa a 
Guatemala i Calvo ho reparteix entre El Salvador i Brasil. Greenpeace, 2013. 
109 Les marques espanyoles subcontracten empreses equatorianes per a la preparació dels lloms, que 
posteriorment 
procés permet un estalvi de costos que implica un augment de risc considerable en quant a vulneració de 
drets, com veurem posteriorment. 
110 Per bé que algunes marques espanyoles comencen a incorporar sistemes de traçabilitat propis aquests, 
en el millor dels casos, indiquen la procedència de part de la tonyina enllaunada sense especificar mètode de 
pesca ni condicions laborals de les persones que hi treballen, ent  

https://www.carrodecombate.com/download/atn/
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https://www.kantarworldpanel.com/es/grocery-market-share/spain
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5232190
https://www.statista.com/statistics/282508/us-households-brands-of-tuna-can-or-pouch-consumed-trend/
https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/frozen-pre-cooked-tuna/market-potential
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7010_488_2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649358/EPRS_ATA(2020)649358_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649358/EPRS_ATA(2020)649358_EN.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/mercados-economia-pesquera/demandasactualesdelconsumidordeproductospesqueros_javieriglesias_tcm30-290957.pdf
https://ranking-empresas.eleconomista.es/sector-1022.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20201016-3
https://ranking-empresas.eleconomista.es/ALBACORA.html#ranking-sectorial-empresas
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/planes-y-estrategias/informe-anual-actividad-flota-ano-2020-datos-2019_tcm30-541754.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/planes-y-estrategias/informe-anual-actividad-flota-ano-2020-datos-2019_tcm30-541754.pdf
https://www.eumofa.eu/documents/20178/415635/ES_El+mercado+pesquero+de+la+UE_2020.pdf/d7f56153-5aab-4c19-d402-77683af2b876?t=1604671148845
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/sectores/agroalimentarios/noticias/NEW2019823149.html?sector=60
http://www.anfaco.es/fotos/biblioteca/docs/memorias/2019/Memoria19Ing.pdf
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111 200 milles nàutiques des de la costa del país que té la jurisdicció. 
112  comerciales 
Europa- , 2009.  
113  TNI, 2014. 
114 ribati, un estat insular del pacífic assetjat per les flotes pesqueres 
espanyoles i sota acord bilateral amb la UE.    
115 acusats reiteradament pels productors i subministradors de 
tonyina espanyols 

 
116 El segrest del tonyiner basc Alakrana va evidenciar les sospites de pesca il·legal dels tonyiners espanyols 

ca capacitat 

membres dels exèrcits dels seus països  
117 Safety at sea, as an integral part of fisheries management Safety at sea and decent work 
in fisheries and aquaculture FAO, 2021. 
118  
119 Els observadors pesquers són una figura que pretén garantir el dret a un medi ambient saludable validant 

Els  són, com assenyalen diverses entitats (Carro de Combate, 2017 / 
Greeenpeace, 2020

dels assassinats dels darrers 10 anys.   
120 Guía para hacer frente al trabajo infantil en la pesca y acuicultura

 
121 -especialment al Pacífic i - que treballa amb persones 

La violación de los derechos humanos en el sector pesquero
International Organization for Migration (Report on human trafficking, forced labour and fisheries crime in 
the Indonesian fishing industry, Jakarta, 2016) aquestes persones són literalment segrestades i obligades a 
treballar generalment violant normes i tractats internacionals com les ZEE. Si són interceptades per les 
autoritats locals, són abandonades a la seva sort. Les captures obtingudes amb aquest mètode tan estès, 
entren en la cadena de subministrament mundial gestionada per proveïdors legals de peix que, oficialment, 
desconeixen la procedència i cost humà de les seves captures.  
122 Trabajo decente para los pescadores migrantes  
123 n els països asiàtics i, si ens fixem en 

oreanes 
i el 40% de les xineses han tingut accés a negociació col·lectiva (a Europa la majoria de països se situen per 
sobre del 90%). En quant a la taxa de sindicació tampoc hi ha millors resultats. Per països, Tailàndia (3,5%), 
Indonèsia (7%), Malàisia (8,8%), Corea del Sud (10,1%), Taiwan (39,3%) i Xina (44,9%) es destaquen com a 

milloren: Espanya té un 13,9% i França un 7,9% de les persones treballadores amb afiliació sindical (Dades 
segons ILOSTAT). 
124 
riberenc on es realitzen les captures, malgrat la legislació laboral sota la que operen els vaixells és la del seu 
estat-  
125  
OIT. 
126 OIT, 2017. 
127 Entre el 2014 i el 2019, el nombre dels principals estocs de tonyina que pateixen sobrepesca ha disminuït 

protecting vulnerable marine ecosystems established  
128 Greenpeace, 2013 i Carro de Combate, 2017. Tot i que fundacions internacionals amb participació dels 
propis productors de tonyina com la International Seafood Sustainability Foundation també ho reconeixen 
(ISSF Report Rates State of Tuna Stocks Worldwide, 2020). 
129 De fet, la FAO, assumeix que un dels Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible de la ONU 

uè cal compromís polític -
especialment a nivell nacional-, controlar amb més dedicació la capacitat pesquera, educació de les 

The State of 
world fisheries and aquiculture  

http://www.setem.org/media/pdfs/informe_eu-africa_pesca_cast.pdf
http://www.setem.org/media/pdfs/informe_eu-africa_pesca_cast.pdf
https://www.tni.org/files/download/the_global_ocean_grab-es.pdf
https://industriaspesqueras.com/noticia-62038-seccion-Portada
https://industriaspesqueras.com/noticia-62038-seccion-Portada
https://www.lne.es/espana/2009/10/03/piratas-amenazan-tripulantes-alakrana-pescar-21464600.html
https://www.defensa.gob.es/sapromil/noticias/listaNoticias/2015/05_MAY/Proteccion_Maritima.html
http://www.fao.org/3/x9656e/X9656E00.htm#TopOfPage
http://www.fao.org/3/nd596en/nd596en.pdf
http://www.fao.org/3/nd596en/nd596en.pdf
https://www.undercurrentnews.com/2020/04/22/murder-of-pacific-tuna-fisheries-observer-brings-attention-to-dark-history/
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/greenpeace-pide-la-intervencion-de-la-onu-para-esclarecer-el-asesinato-de-un-observador-pesquero/
http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/ilo_fao_cl_in_fisheries___aquaculture_es.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6861b.pdf
https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4074065/IUUreport_IOM_KKP_Coventry_ENG.pdf
https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4074065/IUUreport_IOM_KKP_Coventry_ENG.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_569897.pdf
https://ilostat.ilo.org/es/topics/union-membership/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1258859/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1258859/icode/
https://iss-foundation.org/87-of-global-tuna-catch-comes-from-stocks-at-healthy-levels-while-10-require-stronger-management/
http://www.fao.org/3/ca9229en/ca9229en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9229en/ca9229en.pdf
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130 Les ORP fixen unes quotes de captura en aigües internacionals i deixen a cada estat la llibertat de com 
acomplir-la. (Greenpeace,2013). 
131 És àmpliament reconegut i acceptat e

lt superior 
a la que permet la legislació internacional.   
132 Segons Greenpeace (2013), és pràctica habitual el traspàs dels exemplars pescats pels tonyiners a altres 

 captures.  
133   
134 International management of tuna fisheries brepesca 

preu.  
135 Com hem vist anteriorment: minoristes, majoristes, empreses envasadores, plantes de processament, 
intermediaris, grans empreses pesqueres...etc.) 
136 Article de la Comissió Europea  
137 El que es coneix com a INDNR, que es troba regulada pel  de la 
FAO del 2001. 
138 La classificació de marques de Greenpeace (la Guía del Atún, 2015) les ordena segons la seva informació 
disponible per al consumidor/a 

producte.  
139 ons sectorials de productors industrials 
espanyoles i marques o empreses individualment, incloses les pesqueres i les conserveres de tonyina com 
ANFACO-CECOPESCA (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados). AENOR té una doble 

s.  
140 

 
141 
i gestió eficient de les pesqueries incloent el respecte de la legislació local i internacional (MSC Fisheries 
Standard).  
142 MSC ha estat denunciada per frau i per "greenwashing" mitjançant les certificacions en més d'una ocasió: 
The Shame of de MSC label. 
A review of formal objections to Marine Stewardship Council Fisheries Certification

(Harvey&Associates), M.Bailey (Dalhouise University), P.Dayton (University of California), 2013.  
143 Segons  
144 
fomenta que sigui la gran industria qui pugui optar a aquests sist  
145 Segons la FAO: . 
146 Que representa 1/5 part de la pesca total, segons la FAO. No obstant això, Tailàndia ha posat mesures 
recentment per controlar la pesca il·legal, fet que ha provocat que la Comissió Europea hagi retirat la 

. 
147 FAO:   
148 tem Catalunya, en el cas de Senegal, els vaixells espanyols i coreans, sovint 

questes pràctiques que 

 
149 Especialment sagnant és el cas 
Laos i Vietnam) i de Malàisia, origen de la gran major part de persones migrades que es veuen expulsades de 
les seves regions i que acaben ocupant llocs de feina relacionats amb la gran industria peixatera tailandesa, 

Caught at sea  
150 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2020. 
151 

El de 2020 es pot consultar aquí. 
152 Global Rights Index  
153 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación refuerza los equipos humanos y técnicos para combatir 
la pesca ilegal. La UE juega un papel de liderazgo mundial
Gobierno de España, 2019. 
154 Europe  
Environmental Justice Foundation, London, 2020. 

http://www.fao.org/3/i1453e/i1453e00.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_19_6037
http://www.fao.org/fishery/ipoa-iuu/about/es
https://www.msc.org/standards-and-certification/fisheries-standard
https://www.msc.org/standards-and-certification/fisheries-standard
https://www.bloomassociation.org/wp-content/uploads/2020/05/sham-msc-label.pdf
https://www.researchgate.net/publication/256669200_A_Review_of_Formal_Objections_to_Marine_Stewardship_Council_Fisheries_Certifications
http://opagac.org/la-oferta-de-latas-de-aun-con-etiqueta-de-producto-responsable-crecera-un-40-en-2021-y-alcanzara-los-435-millones-de-unidades/
http://www.fao.org/fishery/facp/THA/es
http://www.fao.org/fishery/facp/THA/es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_61
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_61
http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/KHM/profile.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf
https://www.transparency.org/en/countries/brazil
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020?lang=en
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_globalrightsindex_2020_en.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-refuerza-los-equipos-humanos-y-t%C3%A9cnicos-para-combatir-la-pesca-ilegal/tcm:30-512593
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-refuerza-los-equipos-humanos-y-t%C3%A9cnicos-para-combatir-la-pesca-ilegal/tcm:30-512593
https://ejfoundation.org/resources/downloads/EJF_Europe-A-Market-for-Illegal-Seafood-from-West-Africa_2020_final.pdf
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155 En aquestes províncies es localitzen totes les empreses de processament i envasament equatorianes. El 

 "Informe sobre el sector 
atunero ecuatoriano", agost 2017. Ministerio de Comercio Exterior. Gobierno de Ecuador. 
156  INEC, Gobierno de Ecuador, 2018.  
157 

, INEC. Ecuador, 2019. 
158 Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate 
partner violence and non-partner sexual violence 13. 
159 

Macroencuesta de violencia contra la mujer
Género, Gobierno de España, 2019.  
160  Septiembre 2020. 

Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. 
161 Manual de 
capacitación para inspectores de trabajo . 
162  UNICEF, 2018. 
163 2020 list of gods produced by child labor Findigs on the Worst 
Forms of Child Labor  
164 ILOSTAT, Estadísticas de Trabajo Infantil. 
165 La bretxa salarial de gènere és una constant al sector privat equatorià, inclo Brecha salarial 
de género en los sectores público y privado en Ecuador  
166 

menors, malgrat oficialment es vincula la seva presència només a la pesca artesanal o il·legal, no és menys 
cert que aquesta també subministra de lloms la indústria processadora i, per tant, el producte final que es 

Situación sociolaboral del sector pesquero ecuatoriano  
167 
(de 800 empreses registrades en el sector) que es dediquen realment directa o indirectament a la pesca. La 
seva presència en la pesca industrial és pràcti
treballadores afiliades (incloent els sindicats generals no-sectorials), donat que les pròpies organitzacions no 

Situación laboral del sector pesquero 
ecuatoriano  
168  
169 . ILOSTAT, OIT, 2021. 
170 ILOSTAT,2016. 
171 Sistemas de protección social en América Latina: una evaluación  
172 Ecuador: jóvenes, empleo y protección social. Insumos para la discusión  
173 Medición de la huella de carbono de las exportaciones de alimentos en Ecuador
Banco de Desarrollo de América Latina, 2016.  
174 
i nacionals de diversos països i productes alimentaris. 
 
176 Prevención de la contaminación en la industria conservera

Tratamiento de aguas residuales en fábricas de pescado y marisco
Envitech, 2020. 
177 Ministerio de Trabajo, Ecuador, 2021. 
178 Informe del sector atunero ecuatoriano  
179 Analítica  
180 Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España, 2019. 
181 Segons el Parlament Europeu, 2020. 
182 Tot i que no es pot determinar amb exactitud el percentatge, és evident que la concentració empresarial 

El 
 TNI, 2014.)

-pesca- brint 
les comunitats de pescadores artesanals equatorianes que, sumant les conseqüències del canvi climàtic, 

Aquest fenomen, en el cas de la indústria 
 

183 El que significa que, les terres usades per al procés de transformació, en el global, no tornen a ser 
productives, afectant a la seguretat alimentària local - -, doncs la contrapartida 
alimentària (la tonyina en llauna), és exportada. 
184 Dejamos el pescado por culpa del mercurio OCU, 2016. 
185 Mercurio en pescados y su importancia en la salud  
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https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_30095/lang--es/index.htm
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https://ojs.supercias.gob.ec/index.php/X-pedientes_Economicos/article/view/116/46
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https://www.researchgate.net/publication/301959372_SITUACION_SOCIOLABORAL_DEL_SECTOR_PESQUERO_ECUATORIANO
https://www.researchgate.net/publication/301959372_SITUACION_SOCIOLABORAL_DEL_SECTOR_PESQUERO_ECUATORIANO
https://www.researchgate.net/publication/301959372_SITUACION_SOCIOLABORAL_DEL_SECTOR_PESQUERO_ECUATORIANO
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https://blog.condorchem.com/tratamiento-efluentes-fabrica-pescado-marisco/
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https://www.tni.org/files/download/the_global_ocean_grab-es.pdf
https://www.tni.org/files/download/the_global_ocean_grab-es.pdf
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/dejar-comer-pescado-por-mercurio
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v142n9/art12.pdf
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186  2017. 
187 Recomendaciones de consumo de pescado  ASEAN, 2020. 
188 Metales pesados (cadmio, plomo, mercurio) y arsénico en pescados congelados de elevado consumo en 
el Ecuador .  
189 Isabel, Rianxeira, Hacendado, Calvo i Campos. 
190 

per quilogram), segons la European Platform on Life Cycle Asessment de la Comissió Europea. 
191 ILOSTAT, 2019. 
192 casos 
de residus  
193 El 86% del sucre culti Chapter 5. 
Sugar: OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2019-2028 © OECD/FAO2019  
194 global del sucre, hereta i reprodueix encara avui el model colonial imposat 

Amarga dulzura: una historia 
sobre el orígen del azúcar  
195 Es preveu que la producció mundial de sucre creixerà a un ritme de l'1,1% anual entre el 2018 i el 2027, i 

-se que el valor del mercat al detall 
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