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Taula de materialitat

Impactes potencials del contracteMatèries fonamentals 
(ISO 26000)

Dimensió empresarial vs. democràcia interna

Ús de grans quantitats de productes alimentaris (origen i 
relacions establertes) i sector feminitzat 

Contracte intensiu en personal

Producció agrícola, generació de residus associats als 
productes envasats i al malbaratament alimentari

Cadena de subministrament llarga i altament complexa i 
diversa

Benestar, salut de les infants i transparència amb les 
famílies com a consumidores finals

Patrimoni gastronòmic cultural i generació de riquesa 
local 

Governança

Drets humans

Pràctiques laborals

Medi ambient

Pràctiques justes 
d’operació

Aspectes de 
consumidors/es

Participació activa i 
desenvolupament 
de la comunitat

https://opcions.coop/https://www.setem.org/ https://ajuntament.barcelona.cat/ca/

https://contractaciopublica.gencat.cat/eco�n_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=46653535

https://guia.barcelona.cat/ca/detall/institut-municipal-d-educacio-de-barcelona_92086026037.html

https://xmess.cat/bones-practiques-compra-publica-responsable/#1563295938135-fef14426-92d2
https://xmess.cat/bones-practiques-compra-publica-responsable/#1563295938135-fef14426-92d2 http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_alimentacio_maq_67170.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_alimentacio_maq_67170.pdf
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Anàlisi del contracte

Solvència econòmica

Solvència tècnica

Volum anual de negocis referit al millor dels tres últims 
exercicis anteriors igual o superior del lot.

Relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o 
similar naturalesa. 

Garanties

Subcontractació

Criteris d’adjudicació

Definitiva 5% i permet retenció del preu. 

Es prohibeix la subcontractació

Criteris automàtics Preu  (35p)

Subministrament de productes 
ecològics (35p)

Productes de proximitat amb 
menys emissions CO2 (20p)

Productes provinents de CETS o 
Empreses d’Inserció (10p)

Condicions especials 
i obligacions 
essencials d’execució

Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats 
especials d’inserció laboral o d’exclusió social. 

Compliment dels criteris d’adjudicació com a obligacions 
essencials d’execució del contracte. 

Dades del contracte

-Expedient:  12/19 (LCSP/obert/harmonitzat) 

-CPV:  55523100-3

-Objecte del contracte:  Servei global 

d'alimentació de 68 escoles bressol municipals, 

amb mesures de contractació pública sostenible.

-Divisió en lots:  8

-VEC:  29.448.098,18 € IVA exclòs 

- Nombre de licitadores: 6-7    

   segons el lot 

https://opcions.coop/https://www.setem.org/ https://ajuntament.barcelona.cat/ca/

Pla de formació.

Indicació del personal tècnic/unitats tècniques. 

Pla de residus. 
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Altres 
consideracions ASG

Subministrament obligatori de determinats productes ecològics. 

Traçabilitat dels productes quant a productes ecològics, de 
producció integrada, d’empresa social o de proximitat i 
certificacions corresponents. 

Fitxes tècniques respecte els productes subministrats 
(descripció, característiques, dades de la distribució i de la 
producció). 

Limitació d’ús de productes de neteja agressius, prohibició 
d’ambientadors, esprai i gasos propel·lents (ecoetiqueta 
ecològica europea Cigne Nòrdic o equivalent). 

Retirada selectiva de residus amb bosses de plàstic reciclat. 

Formació del personal. 

Pla de control d’al·lèrgens.

Educació per a la salut de les alumnes.

Control de les relacions nominals de les treballadores. 

Prohibició a contractació d’empreses que operin il·legalment en 
paradisos fiscals.

Valoració global

- Pes reduït del preu. 

- Productes ecològics i de proximi-
tat com a criteris d’adjudicació. 

- Extensió dels criteris d’adjudicació 
en l’execució del contracte. 

- Valorar mesures per facilitar la concur-
rència (limitació del nº de lots adjudicats 
per empresa licitadora, ampliar lotificació, 
reducció de solvències...).

- Requeriment d’informes/memòries de 
seguiment periòdics, sobretot dels 
aspectes ASG. 

- Pla d’activitats pedagògiques-nutriciona-
ls alineades amb els centres educatius i les 
famílies.

Punts forts Aspectes a treballar

https://opcions.coop/https://www.setem.org/ https://ajuntament.barcelona.cat/ca/


