
HACIA UNA GESTIÓN EMPRESARIAL 

SOCIALMENTE RESPONSABLE

www.eticentre.org

CONSUM RESPONSABLE

Jordi López

Fundació Deixalles

http://www.eticentre.org


2

L’Actual model de producció i 
consum no és sostenible 
ambientalment ni socialment

 Insostenibilitat ambiental:

• Extracció recursos no 
renovables > esgotament

• Abocament residus i 
contaminació > saturació de la 
capacitat d’absorció del medi

 Insostenibilitat social:

• No és generalitzable al 
conjunt del planeta

• No és generalitzable a les 
generacions futures

PER QUÈ PARLAM 
DE CONSUM 

RESPONSABLE?
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Si tota la població del planeta consumís al 

ritme dels països més avançats 

necessitaríem quatre planetes… però només 

en tenim un i ho hem de compartir!

La petjada material creix a 

un ritme més ràpid que la 

població i la producció 

econòmica
Nacions Unides (2019): Informe dels 

Objectius de Desenvolupament 

Sostenible 2019
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QUÈ ÉS EL CONSUM 
RESPONSABLE?

El consum responsable és 

equitatiu i sostenible:

• Equitatiu: justícia 

distributiva dels recursos 

planetaris entre la tota la 

població actual

• Sostenible: generalitzable 

a les generacions futures, 

no esgotant recursos ni la 

capacitat del medi 

d’absorció de residus i 

contaminació
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ÉS POSSIBLE UN 
CONSUM 

RESPONSABLE?

Hem de renunciar al benestar per 
a ser equitatius i sostenibles?

• Benestar = malbaratament?

El que proporciona benestar és la 
satisfacció de necessitats, no el 
malbaratament

• L’eficiència permet deslligar l’equació: 
consumir millor tenint en compte els 
impactes al llarg de tot el cicle de vida, 
incloent els impactes ocults
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CRITERIS DE CONSUM 
RESPONSABLE

 En funció de les possibilitats que 

tenim al nostre abast, elegint les 

millors opcions disponibles

 En funció dels nostres principis 

ètics, de consciència social i 

ambiental:

• Condicions laborals

• Economia social, responsabilitat 

social

• Desenvolupament local, km. 0, 

petites empreses

• Sostenibilitat Ambiental
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Exemple: Comerç Just

• No explotació laboral ni 
treball infantil

• Respecte pel medi ambient

• Creació d’oportunitats per 
a petits productors en 
desavantatge econòmica

• Pagament d’un preu just…



8

AVANTATGES DEL 
CONSUM 

RESPONSABLE

 Permet avançar cap als 

Objectius de Desenvolupament 

Sostenible

 Efecte multiplicador al llarg de 

tota la cadena de valor

 Reputació

 Avantatges competitius per a 

la contractació pública 

socialment responsable
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Importància de la contractació 
pública:

 Quantitativa: 20% PIB

 Qualitativa: capacitat de 
generar canvis en el mercat

CONTRACTACIÓ 

PÚBLICA 

RESPONSABLE
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DIRECTRIU 2014/24/UE:
NOU PARADIGMA DE LA 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA

 Paper clau per aconseguir un 
creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador en el 
marc de l’Estratègia 2020

 Permet utilitzar la contractació 
en suport d’objectius socials 

 Estableix que els criteris 
d’adjudicació puguin avaluar la 
millor relació qualitat-preu en 
funció de criteris qualitatius, 
socials i ambientals

 Afavoreix l’accés de les Pimes 
a la contractació pública
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LCSP 9/2017  Criteris socials:  

discapacitat i inserció 

laboral de persones en risc 

d’exclusió, igualtat de 

gènere, conciliació, 

condicions laborals, 

estabilitat en l’ocupació, 

formació, prevenció de 

riscos laborals, 

responsabilitat social, 

comerç just... 

 Criteris ambientals: 

reducció residus i gasos 

hivernacle, energies 

renovables, estalvi i 

eficiència, manteniment 

recursos naturals...

 Característiques socials i ambientals

com a criteris d’adjudicació del contracte 

(Art. 145); possibilitat d’establir límits 

màxims a la baremació del preu i mínims a 

la proposta tècnica i als criteris socials i 

ambientals

Condicions especials d’execució de 

caràcter social i/o ambiental, com a mínim 

una obligatòria (Art. 202)
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Gràcies
Eticentre

Carrer General Riera, 3, 2A

www.eticentre.org

RECURSOS:

http://opcions.org  

www.mecambio.net

Proveïdors socials IB:
www.deixalles.org/compra-

publica-responsable

http://www.eticentre.org

