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Els AJUNTAMENTS com agents del  
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. 

Compra Pública Ètica 
Catàleg de Productes i Serveis  
en Comerç Just per Ajuntaments 

Juntes i junts construïm  
un món millor 

Edita: 
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La Tenda de Tot el Món [comerç just, solidari i 
responsable del Camp de Morvedre] és una 
associació sense ànim de lucre, acreditada com a 
Organització de Comerç Just per la Coordinadora 
Estatal de Comerç Just. 

Inscrita en el registre d’ONGD de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional al 
Desenvolupament, i membre de la Coordinadora 
Estatal de Comerç Just, de la Coordinadora 
Valenciana d’ONGD i de la Xarxa d’Economia Social 
i Solidària País Valencià (REAS-PV). 

Treballem des de 1998 per a contribuir a reduir les 
desigualtats nord-sud a través de la 
comercialització de productes de Comerç Just, i la 
sensibilització d’un consum responsable des de 
l’educació per al desenvolupament.   

+ info: en www.la-tenda.org 



3 COMERÇ JUST 

La COMPRA PÚBLICA ÈTICA és aquell procés de 
contractació del sector públic en el qual s’exigeix a les empreses i als grups 
productors que operen en països extracomunitaris, d’oferir garanties que 

els productes a subministrar o a utilitzar en l’acompliment del servei, 
s’han elaborat en condicions laborals dignes i exempts d’explotació 

infantil. Aquests criteris tracten de garantir com a mínim els Convenis 
Fonamentals de l’OIT i la Declaració Universal dels Drets Humans i 

optar per les alternatives de Comerç Just per a aquells productes i 
serveis en els quals existisquen opcions. 

Catàleg de Productes i Serveis en Comerç Just per Ajuntaments 
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MARC LEGAL de la Compra Pública Ética 
Resolució del Parlament Europeu “Comerç Just i Desenvolupament”  
Juliol 2006 (2005/2245 INI) 

22. Fa una crida a les autoritats públiques europees perquè integren criteris de Comerç Just en els 
seus concursos públics i polítiques de compra i demana a la Comissió que ho promoga per 
exemple desenvolupant guies sobre compres públiques amb criteris de Comerç Just. 

23. Recorda que les autoritats públiques regionals són les que realitzen majors inversions en el mercat 
de productes; en conseqüència demana a aquestes institucions que en els seus plecs de condicions, 
concedisquen especial consideració als productes de Comerç Just. 

24. Acull positivament els esforços creixents del Parlament Europeu per oferir productes de Comerç 
Just i destaca que totes les institucions europees haurien d’utilitzar productes de Comerç Just 
en els seus serveis interns. 

      
Directiva del Parlament Europeu relativa a la 
contratació pública. 2014/24/UE 

Nova Directiva relativa a la contratació pública en la qual s’estableix que 
les administracions públiques poden prioritzar els aspectes 
socials i mediambientals en les seues respectives licitacions.  
Els Estats membre tenen dos anys de termini  
per a incorporar aquesta Directiva en la seua normativa. 

Catàleg de Productes i Serveis en Comerç Just per Ajuntaments 
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COMPROMÍS POLÍTIC 
El Pacte Valencià contra la Pobresa  
signat el 4 de maig de 2009 en la Universitat de 
València, per el PP, PSOE, EU i Compromís pel PV, 
planteja, en el seu capítol de coherències de polítiques: 

”Es promourà el Comerç Just i el Consum Responsable 
entre la població de la Comunitat Valenciana, mitjançant: 

  La  difusió i sensibilització entre la ciutadania sobre el comerç just i el 
consum responsable com a eines de cooperació, solidaritat i de disminució de les 
desigualtats existents. 

  La potenciació del consum de productes de comerç just a les administracions 
públiques valencianes i en les adjudicacions i concessions que depenguen d’elles 
en el marc del desenvolupament de la Compra Pública Ètica, sobre la base de 
criteris socials i mediambientals. 

  La incorporació de productes de comerç just en tot tipus de centres 
públics (hospitals, escoles, instituts, universitats,...) sent Les Corts la primera 
institució que opte per oferir aquest tipus de productes  

 en les seues instal·lacions.” 

Catàleg de Productes i Serveis en Comerç Just per Ajuntaments 

Objectius del Desenvolupament Sostenible 
ODS 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenible. 



con$ngut 

Informació i comandes:  La Tenda de Tot el Món.  Tel. 962 679 026  
Correu: pedidos@la-tenda.org  - www.la-tenda.org/botiga 

Serveis de 
CÀTERING 

Perquè si és Just… 
incorpores valor afegit en els esdeveniments 

 19,90 €  

AMB  

Ampla varietat de 
PRODUCTES de 
alimentació de  
COMERÇ JUST, 

PARAMENT de la  
LLAR SOSTENIBLE, 

SERVEI COMPLET  
de TAULES, 

I SENSIBILITZACIÓ  
en COMERÇ JUST. 



con$ngut 

BOSSES de COTÓ i IUTE CORDÓ ACREDITACIÓ 

Tèxtil per a 
Jornades,... 

Perquè si és Just… 
es garanteix un salari digne  
als productors i les productores 

 19,90 €  
Possibilitat de serigrafiar 

Cordó per a 
acreditació 
de 90 cm 
de cotó  
de la  
cooperativa 
CORR  
de  
Bangladesh. 

Possibilitat  
de serigrafiar 

Informació i comandes:  La Tenda de Tot el Món.  Tel. 962 679 026  
Correu: pedidos@la-tenda.org  - www.la-tenda.org/botiga 



con$ngut 

SAMARRETES ESTOIGS 

Tèxtil per a  
Projectes 

Perquè si és Just… 
es garanteix el respecte al medi ambient 
i s’afavoreix la producció ecològica 

 19,90 €  
Produïdes a Bangladesh per la cooperativa BRAC 
AARONG i a l’Índia per Rajlakshmi-Chetna. 

Possibilitat de serigrafiar. 

Estoigs de cotó d’Illes 
Maurici i de lÍndia. 

Possibilitat de serigrafiar. 

Informació i comandes:  La Tenda de Tot el Món.  Tel. 962 679 026  
Correu: pedidos@la-tenda.org  - www.la-tenda.org/botiga 
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FOTO 

CISTELLES i LOTS PRODUCTES AMB PERSONALITAT 

 43,90 €  

ALIMENTACIÓ PERSONALITZADA 

Com a Regal 
Institucional 

Perquè si és Just… 
dones i homes treballen  
en igualtat de condicions 

 29,00 €  

 Adaptades a tot tipus de 
pressupost.  

 Possibilitat de triar una àmplia 
varietat de productes  
d’alimentació o incorporar 
artesania.  

 Fullet personalitzat. 

Atractives propostes 
personalitzades que no 
deixaran indiferent a les 
persones que les reben. 

Informació i comandes:  La Tenda de Tot el Món.  Tel. 962 679 026  
Correu: pedidos@la-tenda.org  - www.la-tenda.org/botiga 



con$ngut 

ARTESANIA 

 43,90 €  

PRODUCTE-PAÍS 

Com a Regal 
Institucional 

Perquè si és Just… 
són articles de qualitat que respecten 
la identitat cultural de la zona productora 

Moltes opcions en  
www.la-tenda.org/botiga 
Possibilitat de personalitzar. 

Productes amb origen en el 
país en el qual es 
desenvolupan projectes de 
Cooperació, per exemple: 

Café Tierra Madre  
de dones camperoles 
de Nicaragua. 

Xocolata  
amb cacau de 
cooperatives de  
Haití. 

Informació i comandes:  La Tenda de Tot el Món.  Tel. 962 679 026  
Correu: pedidos@la-tenda.org  - www.la-tenda.org/botiga 
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CAFETERIES CONSUM INTERN  

Vènding, 
Cafeteries,... 

Perquè si és Just… 
es garanteix la participació  
dels i les treballadores   
en l’Organització i en Sindicats 

 29,00 €  

Productes que es poden 
incorporar a les  

cafeteries de  
dependències municipals: 

Cafè, sucrets, te i infusions, 
estèvia, galetes, xocolatines, 
barretes, aperitius salats, etc  

*Molts amb certificació BIO. 

MÀQUINES EXPENEDORES 

 Cafè 

 Te 

 Sucre 

 Barretes 

 Galetes 

I per què no amb productes 
de Comerç Just?... 

Hi ha moltes experiències. 

Assesorament. 

En l’oficina i els centres de 
treball, a vegades també 
s’organitzen les persones 

treballadores per a la compra 
dels desdejunis i esmorzars.  

*Molts dels productes són BIO. 

Informació i comandes:  La Tenda de Tot el Món.  Tel. 962 679 026  
Correu: pedidos@la-tenda.org  - www.la-tenda.org/botiga 
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FOTO 

CARAMELS/BERENARS JOCS/JOGUETS 

 43,90 €  

PILOTES 

Per Activitats 
Infantils 

Perquè si és Just… 
s’elimina l’explotació infantil  
i s’assegura l’educació 

 29,00 €  

De la cooperativa  
TALON de Pakistan. 

Lliures d’explotació 
infantil. 

Com a recurs educatiu  
o com a regal. 

Caramels  
i llepolies  
amb matèries  
primeres naturals  
i sucre de Comerç Just. 

Berenars JUSTOS 
i MOLT BONS! 

Informació i comandes:  La Tenda de Tot el Món.  Tel. 962 679 026 –  
Correo: pedidos@la-tenda.org  - www.la-tenda.org/botiga 
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JOCS EDUCACIÓ EN VALORS CONTES INFANTILS 

 43,90 €  

 I D’ALTRES 

Materials 
Educatius 

Perquè si és Just… 
es destina una part dels ingressos  
per a desenvolupar projectes  educatius, 
sanitaris i d’infraestructures en la comunitat 

 29,00 €  

Editorial Ekilikua 

Mapa projecció de PETERS 

Informació i comandes:  La Tenda de Tot el Món.  Tel. 962 679 026 –  
Correo: pedidos@la-tenda.org  - www.la-tenda.org/botiga 
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Millor si és Just 
 10 panells desplegables 85x200 cm. 

  2015. En valencià. 
  Un recorregut pel Comerç Just, el 
Consum Responsable i les matèries 
primeres més importants. 

 Préstec GRATUÏT. 

 43,90 €  

Exposicions 
Perquè si és Just… 
col·labores en la construcció d’un món 
on totes les persones  
tinguen accés a una vida millor 

 Els 10 principis 
del Comerç Just 
interpretats per 
humoristes gràfics 
coneguts.  

Vinyetes on preval  
l’humor intel·ligent i 
compromés que 
pretén provocar una 
reflexió en la persona 
espectadora. 

 Despeses de 
TRANSPORT. 

Et donem 10 raons per a consumir 
Comerç Just 
*Coordinadora Estatal  
de Comerç Just 

Informació i comandes:  La Tenda de Tot el Món.  Tel. 962 679 026  
Correu: pedidos@la-tenda.org  - www.la-tenda.org/botiga 
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FOTO 

Disponibilitat per a fer 
xarrades sobre Comerç Just  
i Consum Responsable. 

Xarrades específiques per a 
abordar temes relacionats 
amb els principis que defensa 
el Comerç Just. 

En el desenvolupament de 
projectes: experiències de 
comunitats productores 
explicades en primera persona. 

XARRADES CONTA CONTES 

 43,90 €  

JOCS/DINÀMIQUES 

Activitats  
de Sensibilització 

Perquè si és Just… 
amb el teu Consum Responsable  
lluites contra la pobresa i la injustícia 

 29,00 €  

Conta contes  
per a treballar temes com 
ara l’explotació infantil a 
través d’aquest recurs.  

Dinàmiques per a 
reflexionar sobre les 
relacions comercials 
injustes sud-nord,  
conèixer el Comerç Just 
com a alternativa,  
i jocs cooperatius. 

Informació i comandes:  La Tenda de Tot el Món.  Tel. 962 679 026  
Correu: pedidos@la-tenda.org  - www.la-tenda.org/botiga 
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FOTO 

Centre de 
Documentació  

i Recursos 

Perquè si és Just… 
pots ser un referent i model  
i legitima el teu model de ciutat 

 29,00 €  

En el CDR  
(Centre de Documentació i Recursos)  

hi ha disponibles una àmplia varietat  

d’eines per a la sensibilització i formació 

(maletes educatives, llibres, materials 

multimèdia, jocs, revistes) en matèria de 

cooperació, educació per al desenvolupament, 

comerç just i consum responsable, relacions 

nord-sud, economia, política i multi culturalitat.  

Préstec gratuït. 

Assessorament en activitats.  

Informació i comandes:  La Tenda de Tot el Món.  Tel. 962 679 026  
Correu: pedidos@la-tenda.org  - www.la-tenda.org/botiga 



GUIA COMPRA PÚBLICA ÈTICA 

Formació,  
Informació 

Perquè si és Just… 
incorpores coherència en la teua activitat 

Accés lliure i gratuït a la Guia 
Pràctica en PDF des de  

www.la-tenda.org 

 Formació 

 Informació  
www.comprapublicaetica.org  

(IDEAS.  
Organització de Comerç Just,  

referent en CPE a nivell estatal) 

 Assessorament 

Informació i comandes:  La Tenda de Tot el Món.  Tel. 962 679 026 –  
Correo: pedidos@la-tenda.org  - www.la-tenda.org/botiga 
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Possibilitat de col·laborar  
muntant un punt de venda 
de productes de Comerç 
Just. 

PUNT DE VENDA      i amb SENSIBILITZACIÓ 

Punt de Venda 
 i Sensibilització 

Perquè si és Just…  
guayem tots i totes 

I amb possibilitat de 
realitzar alguna dinàmica de 
sensibilització associada que 
s’adapte al motiu de 
l’esdeveniment. 

amb INFORMACIÓ 

Amb fullets 
informatius 
dels 
productes i 
del Comerç 
Just. 

Informació i comandes:  La Tenda de Tot el Món.  Tel. 962 679 026  
Correu: pedidos@la-tenda.org  - www.la-tenda.org/botiga 



Perquè si és Just… totes i tots podem transformar el món… 

 amb el Comerç Just i la Compra Pública Ética!!! 
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La Tenda de Tot el Món 
Ps. Vicente Moliner, 4‐baix. 46520‐Port de Sagunt 

tel. 962679026. c: pedidos@la‐tenda.org 
www.la‐tenda.org 

                                                          Segueix‐nos en    


