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1 Introducció

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 com-

ponent elevat de gestió de riscos pel que fa a la definició del tipus de contracte. Tra-

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

sovint el seu enfocament s’ha basat en externalitzar al màxim la seva gestió per tal 

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

tenen aquests serveis. D’altra banda, el tractar-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 comu-

nitat estudiantil té. Aquests preus més baixos s’han compensat amb els grans volums 

de consum que el model universitari implicava, alhora que es complementava amb els 

esdeveniments que requerien de serveis de càtering específic. 

Els grans volums associats a aquest tipus de prestació tenen 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.

A l’actualitat, ens trobem davant una comunitat de consumidors més crítics i respon-

sables que demanen conèixer la informació sobre els productes que consumeixen: els 

ingredients, les calories, l’origen. Productes amb certificacions que garanteixin que en 

el seu procés s’han respectat els drets humans (fair trade), el consum de productes 

de temporada i 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 tan 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. 
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2 Objectius

Els objectius generals d’aquest projecte són els següents: 

         •  Identificar i descriure els processos de compra i contractació.

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

licitacions vigents. 

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

de l’activitat de restauració analitzada i dels productes alimentaris.

         •  Formalitzar la cadena de proveïment implicada en el subministrament de pro-

ductes alimentaris del servei prestat i identificar empreses proveïdores relaci-

onades.

3 Metodologia

La metodologia desenvolupada per a l’execució del projecte combina tasques de re-

cerca i anàlisi d’informació juntament amb sessions de treball conjuntes amb algunes 

persones directament implicades en l’elaboració dels plecs relacionats i en l’execució 

dels serveis. Per l’assoliment dels objectius s’ha aplicat l’ISO 26000 tant a l’anàlisi de 

la compra i contractació com l’anàlisi de riscos vinculats als productes escollits. L’anà-

lisi es desenvolupa d’acord amb les set matèries fonamentals contemplades a l’ISO 

26000 referents a la responsabilitat social. 

Governança

Drets 

humans

Pràctiques

laborals

Medi 

ambient

Pràctiques

justes 

d’operació

Aspectes 

consumi-

dors/es

Participació 

activa i desen-

volupament de 

la comunitat

Elaboració pròpia a partir de ISO 26000. 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/

files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overvi-

ew-es.pdf

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf
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4  Anàlisi de compra  

i contractació pública

S’han seleccionat quatre contractes, un per cada universitat, que de forma represen-

tativa permetin obtenir la visió més àmplia possible de la realitat de la contractació 

d’aquests serveis a la ciutat. S’ha prioritzat l’actualitat dels contractes (quan més 

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

Barcelona. Amb l’objectiu d’ampliar la diversitat de casos d’estudi, s’ha contemplat un 

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

a les finalitats del present estudi.

Els serveis de menjadors són habitualment contractes de llarga durada (entre 4 i 

7 anys), sense comptar les possibles pròrrogues. Tots els contractes seleccionats 

són contractes que actualment es troben en fase d’execució, no obstant pel seu 

anàlisi s’haurà de tenir en compte que alguns van ser licitats amb un marc norma-

tiu previ a l’aprovació de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).  

S’ha realitzat una anàlisi de materialitat dels contractes dels serveis de restau-

ració apuntant quins són els impactes ASG associats a tot el cicle de vida de la 

prestació del contracte del servei de menjador universitari.

Universitat Objecte del contracte seleccionat 

Universitat  

Politècnica de  

Catalunya (UPC)

Concessió d’un servei de bar cafeteria i restaurant per l’edifici TR10 

del Campus de Terrassa de la UPC a través de programes d’inserció 

laboral de col·lectius amb risc d’exclusió social (2019)

Universitat 

Pompeu Fabra (UPF)

Contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió 

per a l’explotació dels serveis de cafeteria i menjador al campus de 

Ciutadella i al campus de Poblenou i el subministrament d’aliments 

i begudes mitjançant màquines expenedores (vending) als campus 

esmentats i a l’edifici de la Mercè de la UPF (2015)

Universitat  

Autònoma de  

Barcelona (UAB)

Concessió del servei de bar de les facultats de Ciències de l’Educació 

i de Traducció i Interpretació (2018)

Universitat de  

Barcelona (UB)

Concessió de l’explotació del servei de bar-cafeteria i restaurant 

del Campus de Bellvitge, Facultat de Belles Arts i de l’edifici de l’IL3 

(2014)
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Matèria fonamental Aspectes positius Aspectes a millorar

Governança Reserva social
Lotificació

Subcontractació a ESS
Solvències tècniques i financeres 
elevades

Drets humans No discriminació per raó  
d’origen.
Promoció d’igualtat entre 
homes i dones

Pràctiques laborals Subrogació de personal
Formació del personal

Mesures de conciliació familiar. 
Preveure mesures per alleugerir la 
càrrega física del servei

Medi ambient Estratègia a nivell d’universitat Mesures per prevenir el malbarata-
ment alimentari.
Seguiment de les millores compro-
meses

Pràctiques justes d’operació Permetre la subcontractació de part 
del servei i valorar els aspectes ASG 
de les organitzacions implicades en la 
cadena de proveïment.
Incorporar consideracions ASG i 
ètiques dels productes implicats en 
el servei (comerç just, certificació 
ecològica, temporada, proximitat,...).
Implementar procediments de 
diligència deguda en DDHH als pro-
ductes i proveïdores implicades

Matèries fonamentals (ISO 26000) Impactes potencials del contracte

Governança Dimensió empresarial vs democràcia interna

Drets humans No vulneració de forma directa en la prestació del 
servei. Important valorar aquestes vulneracions a la 
cadena de subministrament que es valora a pràcti-
ques justes d’operació

Pràctiques laborals Contracte intensiu en personal

Medi ambient Consum productes alimentaris, generació  
de residus i consums

Pràctiques justes d’operació Cadena de subministrament llarga i altament comple-
xa i diversa

Aspectes de consumidors/es Atenció a les usuàries i seguiment

Participació activa i desenvolupament de la 

comunitat

Impactes sobre la comunitat local

A continuació i a mode de resum, s’observen els punts forts i els 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 analitzat i els 

diferents contractes analitzats.
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Matèria fonamental Aspectes positius Aspectes a millorar

Aspectes de consumidors/es Respecte per la diversitat de 
dietesSeguiment del servei a 
través d’enquestes i entrev-
istes, fulls de reclamació

Pla de comunicació per a la  
comunitat. 
Transparència sobre els impactes 
associats als productes servits 

Participació activa i desenvo-

lupament de la comunitat

Reserva social Promoció del consum de productes 
de proximitat
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5 Anàlisi i impacte dels productes

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 pre-

sència habitual en els menús de les universitats barcelonines.

En aquest sentit hem partit de la base 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 de producte acabat com, 

sobretot, a través de la seva incorporació en molts aliments processats. 

L’anàlisi 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. Aquestes condicions econòmi-

ques son la base de perquè les vulneracions de drets s’acaben convertint en un mal 

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

plantejat actualment en la indústria agroalimentària global i més específicament 

en la d’aquests tres productes. En aquest sentit, el fet que siguin tres productes 

“commodity” o sigui, que bàsicament es diferencien en el mercat per una qüestió 

de preu, cimenten una base per a l’especulació del mercat i, conseqüentment, per a 

la vulneració dels drets humans de les persones situades en la base de la cadena de 

producció, distribució 

i consum de cadas-

cun dels productes. 

Aquest fet és especi-

alment greu i demos-

trat en les etapes 

més inicials del cicle 

de vida: les petites 

productores i distri-

buïdores i les treba-

lladores del cultiu o 

pesca i de la indús-

tria transformadora.

Un altre dels elements que hem tingut en compte a l’hora de seleccionar els pro-

ductes ha estat l’existència d’alternatives de consum i la presència de segells de 

certificació de comerç just o responsable. En aquest sentit, si bé l’objecte d’aques-

ta recerca no és 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.

Per a cada producte s’ha elaborat una taula de materialitat on s’ha analitzat el 

risc associat al consum del producte des d’un punt de vista del país majoritari de 

producció i exportació del mateix. L’elecció de cada país (o zones geogràfiques 

més àmplies, en algun cas) s’ha fet en base a l’anàlisi del mercat de cada producte, 

tenint en compte la seva representativitat com a principal exportador del mateix 

a nivell mundial i, més específicament amb destí a l’Estat espanyol. Aquesta dada 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la ComissióEuropea, 2020.

Plàtans importats i distribuïts ala UE (en tonelades) 

durant el 2020
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s’ha creuat amb el volum d’importació del producte a Barcelona o, en el seu defec-

te a Catalunya, a l’Estat espanyol o a Europa, al no disposar de dades directes de 

consum vinculades a les universitats públiques.

Pel que fa a la metodologia d’anàlisi, per una qüestió de coherència amb l’apartat 

contractual, s’ha aplicat el marc conceptual de la norma ISO 2600, fent servir els seus 

temes i matèries fonamentals com a marc referencial. S’han incorporat indicadors 

d’altres bases de dades i estàndards certificables per tal d’aconseguir uns paràmetres 

adients a l’anàlisi de riscos associats al consum en cadascun dels productes analitzats.

 

El resum de l’anàlisi de riscos per als tres productes es mostra a la taula a conti-

nuació, el detall  es presenta a l’informe complet:

Matèries  

fonamentals 

Indicadors 

derisc

Nivell de risc d’impacte negatiu identificat

Plàtan  

equatorià

Tonyina en  

llauna d’Equador
Sucre de Brasil

Governança

Corrupció Alt Alt Alt

Representació 

treballadores Alt    

Qualitat llibertat 

associació     Alt

Drets humans

Violència masclista Alt Alt Alt

Explotació infantil Alt Alt Alt

Violència comunitats 

indígenes     Alt

Pràctiques 

laborals

% sindicalització Alt Alt Baix

Salari digne/ Seg 

Social Alt Alt  

Treball forçat     Alt

Medi ambient

Canvi climàtic Baix Alt Baix

Esgotament recursos 

hídrics Alt Moderat Moderat

Pràctiques justes 

d’operació

% acaparament terres 

o n
o
 conflictes per 

acaparament Alt Alt Alt

Preu o salari just Alt Alt  

Bretxa salarial de 

gènere     Alt

Aspectes de 

consumidors/es

Certificació Alt   Alt

Presència mercuri   Moderat  

Participació 

activa i 

desenvolupament 

de la comunitat

Dret  a salut Alt Alt Alt

Accès prevenció Alt    

% Treball informal   Alt  

Nombre accidents/ 

suicidis
    Alt

Taula resum d’indicadors d’anàlisi de riscos de cada producte. 
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6  Conclusions  

i recomanacions

A continuació exposarem les principals 

conclusions, aprenentatges i propostes 

d’acció de cada bloc, tant en relació a 

la compra i contractació pública com 

per la cadena de proveïment de cada  

producte analitzat. A partir d’aquestes 

es deriven aprenentatges transversals 

vàlids pel sector de la restauració uni-

versitària i d’un seguit de recomana-

cions per a reduir els impactes econò-

mics, ambientals i socials dels serveis 

de menjadors universitaris.

Compra i contractació pública

La incidència de la LCSP en el sector 

de la restauració universitària

La LCSP obliga a que en tota contracta-

ció pública s’incorporin aspectes socials 

i ambientals (ASG), sempre que tinguin 

relació amb l’objecte del contracte. L’ob-

jecte del contracte dels casos d’estudi 

analitzats és molt similar, però la incor-

poració dels aspectes ASG és diversa. 

En el cas de la restauració universitària 

cal puntualitzar que són contractes de 

llarga durada i habitualment subjectes 

a pròrrogues. Aquest fet pot distorsio-

nar la percepció sobre l’adaptació del 

sector a la LCSP i la incorporació d’as-

pectes ASG donat que el ritme de reno-

vació de contractes és menor que en al-

tres àmbits i per tant, la seva aplicació 

efectiva és més lenta. 

La manca de seguiment 

dels aspectes ASG  

Aquest factor ha estat limitant en l’anà-

lisi de la qualitat dels productes i ser-

veis contractats i per extensió en l’ava-

luació de l’impacte dels aspectes ASG 

incorporats en les licitacions. Aquesta 

manca de seguiment és un tret carac-

terístic de la compra i la contractació 

pública en general, tant a nivell espa-

nyol com europeu i inclou el seguiment 

dels aspectes de caràcter ambiental i 

social, així com dels aspectes tècnics i 

operacionals dels plecs. 

Les iniciatives, en fase de desenvolupa-

ment o ja desenvolupades, vinculades a 

la implantació de la contractació elec-

trònica ofereixen oportunitats potenci-
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als per al disseny i aplicació d’un siste-

ma de seguiment de l’execució de tots 

els contractes públics, alineat amb els 

estàndards de transparència i dades 

obertes que de forma transversal inci-

deixen sobre aquest àmbit, que també 

inclogui els aspectes ambientals, soci-

als i de bon govern. 

La resiliència enfront els canvis 

dels models tradicionals

La incorporació dels aspectes ASG en 

els processos de contractació de la 

restauració universitària afecten a les 

empreses que tradicionalment han es-

tat especialistes en la gestió d’aquests 

serveis a l’haver d’internalitzar costos 

que fins el moment no havien tingut en 

compte, però per contra hi ha una ma-

jor resiliència i adaptació per part d’en-

titats de l’economia social o entitats 

mercantils amb sistemes de gestió ASG 

avançats, que molt sovint ja tenen in-

corporades en la seva manera de funci-

onar que el marge de benefici no sigui el 

centre orientador de la seva activitat. 

La restauració universitària ha estat 

impactada de manera directa per la 

crisi sanitària, social i econòmica de 

la COVID-19. Aquest alt grau d’incer-

tesa sobre el futur, la gran sensibilitat 

del sector (tant universitari com de la 

restauració en general), la necessitat 

d’adaptació a noves maneres de pro-

cedir temporals o definitives, fa que 

tant les unitats de contractació com les 

empreses adjudicatàries estiguin en un 

moment de trànsit a l’espera d’identifi-

car pautes de comportament més esta-

bles en el temps.

Propostes d’acció

A continuació es desenvolupen algunes 

accions específiques que podrien con-

tribuir a resoldre les limitacions obser-

vades en l’estudi realitzat, sense que 

siguin excloents respecte la resta de 

propostes existents. 

Formació i coneixement compartit

La identificació d’aspectes ASG realit-

zat i dels impactes significatius en tot 

el cicle de vida dels productes i serveis 

inclosos en la contractació és vàlid pel 

sector de la restauració de grans edi-

ficis amb un volum elevat d’usuàries. 

Per aquest motiu la impartició de for-

macions concretes i la creació d’espais 

on compartir experiències són cabdals 

per anar progressant en la incorporació 

d’aspectes ASG d’una manera més àgil, 

així com generar les condicions per què 

les empreses licitadores es trobin amb 

unes condicions d’operació similars en 

diferents àmbits i estiguin més recepti-

ves a l’adaptació de les seves estructu-

res als nous models de consum.

Augment de la informació  

i la transparència

Durant els processos de compra i con-

tractació es genera una gran quantitat 

d’informació i també en el seguiment de 

l’execució del contracte. Tota aquesta in-

formació hauria d’estar disponible per a 

la comunitat universitària i la ciutadania 

en general per tal que els grups d’interès 

afectats puguin dur a terme un paper 

actiu en la fiscalització de la compra i la 

contractació pública. Cal incrementar la 

transparència de la compra i contracta-

ció pública i realitzar una major rendició 

de comptes sobre les contractacions re-

alitzades i els impactes d’aquestes en tot 

el cicle de vida dels productes i serveis 

prestats, tot aprofitant les tecnologies 

d’anàlisi de dades disponibles avui en dia. 
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Cadena de proveïment

Cadenes de subministrament 

amb un alt nivell de complexitat 

Els resultats de l’anàlisi de riscos del plàtan 

equatorià, el sucre brasiler i la tonyina pes-

cada al Pacífic i processada a l’Equador, ens 

mostren unes cadenes de subministrament 

profundament complexes on, en molts ca-

sos, l’opacitat o absència de dades globals 

ha dificultat el dibuix de la traçabilitat com-

pleta de cada producte. De fet, el desco-

neixement de l’origen dels productes és, en 

alguns casos, inherent a la pròpia indústria 

(per exemple, en el cas de l’origen divers dels 

lloms de tonyina en cada llauna).

Més enllà dels riscos associats als països 

d’origen del producte, les dades recopila-

des sobre els principals estats competidors 

en el comerç de cada producte (Colòmbia i 

Costa Rica en el plàtan, Tailàndia en la to-

nyina i els països ACP en el sucre) ens fan 

concloure que, com a regla general, la im-

portació d’aliments provinents del Sud Glo-

bal comporta un major risc de vulneració 

de drets a nivell social, ambiental i laboral 

mentre que la indústria agroalimentària 

global, al seu torn, la prioritza per l’estalvi 

de costos i maximització de beneficis. 

Cadena de subministrament de la canya de sucre. Font: “Logísticas y cadenas de abastecimiento 

agroindustrial”. Universidad Nacional de Colombia, 2012.

Efectes directes de mercats que ometen 

externalitats negatives

Els mecanismes de control de mercat 

per part de la gran indústria agroali-

mentària, inclouen en primer lloc, un 

control sobre els preus (en molts casos 

incloent l’especulació a futurs ) i sobre 

els volums de compra dels productes 

alimentaris (principalment per part 

dels grans  minoristes de la indústria: 

les grans cadenes de supermercats eu-

ropees, associades en grans grups de 

compra) o l’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.  En aquest sentit, 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-12-Esquema-simplificado-de-la-cadena-de-abastecimiento-de-la-cana-de-azucar_fig1_285586933
https://www.researchgate.net/figure/Figura-12-Esquema-simplificado-de-la-cadena-de-abastecimiento-de-la-cana-de-azucar_fig1_285586933


14

tant el sucre com el plàtan i la tonyi-

na són productes representatius d’una 

praxis global i estesa en tota la indús-

tria agroalimentària mundial.

Identifiquem, a més, que aquesta lògica 

perversa del mercat agroalimentari glo-

bal, 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 principal responsable 

d’aquesta injustícia endèmica que perju-

dica principalment als esglaons més bai-

xos de les cadenes de subministrament 

del Sud Global i afavoreix els interessos 

comercials dels països del Nord Global. 

Capacitat real d’una presa de decisions 

que incorpori aspectes ASG

Aquest panorama que dibuixa l’agroin-

dústria unit a les opacitats informatives 

anomenades anteriorment, dificulta enor-

mement una compra crítica d’aquests 

productes per part de les empreses de res-

tauració i de les consumidores en general. 

Cal 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 Co-

merç 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 d’aquests segells tenen pre-

cisament origen en el Nord Global (Eu-

ropa i Estats Units) i que molts d’ells 

(Bonsucro en el cas del sucre i AENOR i 

MSC en el cas de la pesca, per exemple) 

són creats directa o indirectament per 

la pròpia indústria que és denunciada 

per la vulneració de drets.

Propostes d’acció

Tenint això en compte, pel que fa a les re-

comanacions de compra crítica sobre els 

tres productes analitzats, partim de la 

base que tots tres estan sotmesos a un 

gran excés de consum basat en la volun-

tat economicista expansiva del mercat. 

Diversificació de productes i cerca d’al-

ternatives de consum

Una reducció decidida del consum dels 

tres productes, especialment en els ca-

sos de la tonyina en llauna i del sucre.

Prioritat de compra quant més a prop 

del productor, millor i a poder ser agroe-

cològica. Com que cap dels tres produc-

tes es produeix en aquestes condicions, 

la següent possibilitat recomanada és 

la compra de productes certificats amb 

origen europeu, a poder ser combinada 

amb segells d’agricultura ecològica: 

     •  Denominació d’Origen l’IGP-Pláta-

no de Canarias.

     •  Certificacions d’origen de tonyina del 

Cantàbric pescada de manera tradi-

cional -Bonítol del Nord-  (Cal anar 
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amb cura amb la compra de bonítol 

no certificat, doncs no sol ser “del 

Nord” sinó “del Sud Global”, encara 

que el nom comercial ho especifiqui). 

     •  Compra de sucre  amb origen eu-

ropeu (en aquest cas no existeixen 

certificats): per exemple el sucre 

amb origen cooperatiu i de “proxi-

mitat” (Cooperativa Acor) .

Compra de productes amb segell de co-

merç just Fair Trade (sucre i plàtan) per 

tal de garantir mínimament unes condici-

ons justes en la producció , i priorització 

de compra de productes que també incor-

porin segells de qualitat ambiental com el 

d’agricultura ecològica de la UE, que ga-

ranteixen l’absència d’ús de productes no 

orgànics en la fase de producció.

Finalment, en el cas de la tonyina, 

quant a les marques comercials de ven-

da al major, en cas d’adquirir-les, te-

nir en compte l’avaluació de marques 

feta per Greenpeace l’any 2015. Hores 

d’ara, més fiable, imparcial i completa 

en molts aspectes que la majoria d’es-

tàndards i segells de certificació.

Comunicació proactiva dels impactes 

associats als productes consumits

Tenint en compte les limitacions exis-

tents quant a alternatives de consum 

associades als productes analitzats, 

considerem cabdal facilitar tota aques-

ta informació a les alumnes de la uni-

versitat per a què siguin conscients 

dels impactes associats i puguin incor-

porar-los en l’elecció del seu consum de 

cada producte i en l’elecció d’alternati-

ves de consum. 

Aprenentatges transversals

A partir dels aprenentatges tant de 

l’anàlisi del procés de compra i con-

tractació pública com de la cadena de 

proveïment dels productes estudiats, 

es deriven alguns aprenentatges de ca-

ràcter transversal .

Capacitat limitada de la CPR  

i del consum en general

La inclusió d’aspectes ASG en la compra 

i contractació pública i la internalització 

dels costos associats als contractes és un 

pas bàsic per evolucionar cap a models 

de consum i producció més sostenible, tal 

i com recullen entre d’altres els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible (ODS 

12.7).  La CPR no pot per si sola trans-

formar un model de producció i distribu-

ció de productes a escala mundial amb 

els elevats riscos de vulneració de DDHH 

que hem observat. 

Per aquesta raó, és molt important que 

de forma paral·lela a l’establiment de 

clàusules ambientals, socials i de bon 

govern als contractes públics juntament 

amb la implantació de processos de se-

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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guiment d’execució es duguin a terme 

actuacions dirigides a generar verita-

bles transformacions en: els acords de 

comerç internacional, que actualment 

ometen les externalitats ambientals i 

socials associades; els sistemes de dili-

gència deguda a les cadenes de submi-

nistrament tant públiques com priva-

des; les normatives relacionades amb 

l’etiquetatge i la informació associada 

vinculada a la traçabilitat de producte 

i la generació de xarxes de pressió a ni-

vell internacional per assegurar uns cri-

teris mínims de traçabilitat de les cade-

nes de subministrament internacionals, 

a les que cal afegir les distorsions gene-

rades pels mercats secundaris com els 

mercats de futurs. 

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 quan-

titat d’estàndards de certificació. La seva 

validesa, però, deixa massa interrogants 

al consumidor final, que juntament amb 

la seva abundància (que barreja estàn-

dards de molts tipus diferents, des d’au-

to declaracions fins a estàndards tècnics 

d’alt nivell) 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 fi-

nal (tant si es tracta d’una persona fí-

sica com d’una persona jurídica) poder 

comprar d’acord amb els seus valors, i 

de la mateixa manera permetria la in-

corporació 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. 

A aquesta problemàtica associada als 

sistemes de diferenciació, cal afegir la 

disparitat vinculada a les metodologi-

es de caràcter estadístic relacionades 

amb la mesura d’impactes ambientals, 

socials i de bon govern. Les dificultats 

identificades durant l’execució de l’es-

tudi posen de manifest com el nivell 

de maduresa de les dades que perme-

ten avaluar el nivell d’aquests impactes 

es troba encara en un estadi primari. 

Sense un desenvolupament ampli que 

s’equipari a les dades econòmiques i fi-

nanceres tradicionals, la mesura i ava-

luació d’aquests impactes serà alta-

ment complicada. 

Transparència i informació

De la cultura pública de no oferir infor-

mació sobre els seus processos o l’opa-

citat de les 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.

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 produc-

tes com els que analitzem en aquest 

estudi, incloent també recomanacions 

orientades a la reducció de consum i a 

la promoció d’alternatives de consum a 

aquests productes. 

Totes aquestes mesures poden facilitar 

alhora un augment de transparència 

sobre els serveis oferts a la comunitat 

universitària. L’augment de transparèn-

cia i una major rendició de comptes per 

part de les adjudicatàries és necessària 

per tal de possibilitar la tasca fiscalit-

zadora de les persones usuàries finals 

del servei, capacitades per poder exigir 

el servei de qualitat compromès i pro-

posar alternatives transformadores.  
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