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El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha desenvolupat una Política de compres 
ambientalment responsable, basada en prioritzar i donar preferència en el procés 
d’adquisició de productes i la contractació de serveis que siguin respectuosos amb 
l’entorn, la societat i que contribueixi a sensibilitzar tant als proveïdors com als 
consumidors, la població i els visitants. 

Aquesta política és una acció de millora que afavoreix la reducció del consum de 
recursos i la disminució d’emissions d’efecte hivernacle. L’objectiu és treballar pel 
desenvolupament sostenible de la comarca fomentant aquells béns i serveis que siguin 
respectuosos amb el medi ambient, ètics, de proximitat i llurs proveïdors tinguin 
establerta una política de Responsabilitat Social Corporativa o bé segueixin unes bones 
pràctiques de compromís amb la sostenibilitat. 

 

Principis 

- Eficiència en la utilització dels recursos, reduint, reutilitzant i reciclant, 
minimitzant la necessitat d’adquisició de productes i de la contractació de 
serveis. 

- Planificació de la compra de béns i serveis com a instrument essencial pel 
desenvolupament sostenible. 

- Involucrar als nostres proveïdors en la nostra política de compres sostenible. 

 

Criteris de sostenibilitat que es tenen en compte a l’hora d’adquirir productes i serveis: 

- Certificacions de qualitat i/o gestió ambiental, sostenibilitat, ecoetiqueta, etc. 
- Bones pràctiques en matèria de sostenibilitat. 
- Política de Responsabilitat Social Corporativa o Empresarial. 
- Productes respectuosos amb el medi ambient. 

· Fabricats a partir de productes reciclats o reciclables. 
· Produïts de manera sostenible o  partir de fonts sostenibles. 
· De comerç just. 
· Lliurats amb menys embalatge. 
· Eficients energèticament i sostenibles mediambientalment. 

- Proveïdors de proximitat. 
- Col·laboració amb projectes de desenvolupament local i social. 

 

En conclusió, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat vetllarà per prioritzar la compra 
de productes i serveis a aquells proveïdors que compleixin els anteriors criteris de 
sostenibilitat per a fomentar els productes i serveis sostenibles. 
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La nostra Política de Compres Sostenibles s’aplica a tots els serveis del Consorci de 
Turisme i es comunica a tot el personal, essent a disposició dels nostres proveïdors, 
visitants i qualsevol altra persona que pugui estar interessada. 


