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Per què parlam de consum 

responsable?

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



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: Informe dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2019



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



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 i moderació permet 
deslligar l’equació: consumir millor,  
tenint en compte els impactes al llarg 
de tot el cicle de vida, incloent els 
impactes ocults



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



Exemple: Comerç Just

• No explotació laboral ni 

treball infantil

• Respecte pel medi               

ambient

• Creació d’oportunitats       

per a petits productors

• Pagament d’un preu just



Vinculació als ODS

- Comerç just

- Contractació 

empreses d’inserció

- Comerç just - Comerç just - Comerç just

- Observança 

principis OIT

- Comerç just - Compres socials

- Compres verdes

- Compres verdes

- Compres locals 

(Km 0)

- Comerç just

- Contractació 

empreses d’inserció



Avantatges per a les empreses

 Permet avançar cap als ODS

 Efecte multiplicador al llarg de tota la cadena de valor

 Reputació

 Avantatges competitius per a la contractació pública 

socialment responsable (llei 9/2017):

• Aspectes socials i ambientals com a criteris d’adjudicació (Art. 145)

• Aspectes socials i ambientals com a condicions d’execució (Art. 202)



Criteris socials (llei 9/2017):  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 (llei 9/2017): reducció residus i 

gasos hivernacle, energies renovables, estalvi i eficiència, 

manteniment recursos naturals...



Caixa d’eines: bones 

pràctiques i recursos

REAS:

• Balanç social

• Campanya “Consume dentro”

#PracticaConsumoLocal:

https://practicaods.com/practicaconsumolocal/

Xarxa hotels sostenibles de Balears:

http://xarxahotelsostenibles.com/

https://www.consumedentro.red/
https://practicaods.com/practicaconsumolocal/
http://xarxahotelsostenibles.com/


Caixa d’eines: 

bones pràctiques 

i recursos

http://opcions.org

www.mecambio.net

Proveïdors socials Illes 

Balears:

www.deixalles.org/compra-

publica-responsable

http://opcions.org/
http://www.mecambio.net/
http://www.deixalles.org/compra-publica-responsable


Gràcies per la vostra atenció!

www.facebook.com/mercatsocial

https://twitter.com/mercatsocial

reas-ib@reasnet.com

http://www.facebook.com/mercatsocial
https://twitter.com/mercatsocial
mailto:reas-ib@reasnet.com

