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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL DE GOVERN DE L A 

UNIVERSITAT JAUME I, DE CASTELLÓ PEL COMERÇ JUST I EL 
CONSUM RESPONSABLE 

 
 

 
Antecedents 
 
La Universitat Jaume I té ja una dilatada trajectòria en el món de la cooperació al 
desenvolupament i la solidaritat: diversos màsters i cursos, seminaris, jornades, fires, 
projectes a països empobrits, l’aposta institucional per la creació, en 2004, d’una 
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, etc, han protagonitzat, al llarg 
d’aquests més de 20 anys, la història solidària de la Universitat. 
 
Tanmateix, volem seguir amb aquest treball i avançar en diferents àmbits de la 
solidaritat. És per això que, a finals de 2007, es va crear al si de l’UJI un grup de millora 
de compra pública ètica (integrat per la Gerència, el Servei de Comunicacions i 
Publicacions, el Servei de Contractació i Assumptes Generals, i l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament i Solidaritat). 
 
Des de la creació del grup s’han fet diverses reunions que han tingut com a fruit una 
progressiva incorporació del comerç just a la Universitat Jaume I. Així, comptem ja 
amb diversos punts de venda al campus que serveixen diferents productes de comerç 
just; s’ha incorporat el comerç just al marxandatge de l’UJI, la realització de pauses-
cafè de comerç just comença a ser una pràctica habitual i cada vegada més estesa, i se’n 
fa sensibilització presencial i virtual, mitjançant les xarxes socials, nombroses vegades 
al llarg de l’any. 
 
Després d’aquestes experiències, les quals han crescut progressivament al llarg de tots 
aquests anys, trobem que és el moment de donar una nova empenta al comerç just, la 
compra pública ètica i el consum responsable a la Universitat. I és en aquest marc en el 
qual volem inserir aquesta Declaració pel comerç just i el consum responsable. S’entén 
el comerç just com el que segueix els següents principis: 
 

Principis del comerç just 
 
1. Creació d’oportunitats per a productors i productores en desavantatge 

econòmic. El comerç just és una estratègia per a alleujar la pobresa i pel 
desenvolupament sostenible. L’objectiu és crear oportunitats per a productors i 
productores que es troben en desavantatge econòmic o marginats pel sistema de 
comerç convencional. 

2. Transparència i rendició de comptes. El comerç just requereix una administració i 
relacions comercials transparents, per a treballar de manera justa i respectuosa amb 
els socis comercials. 

3. Desenvolupament de capacitats. El comerç just és un mitjà per a desenvolupar la 
independència del productor o productora. Les relacions de comerç just atorguen 
continuïtat durant la qual la producció i les organitzacions de mercadeig poden 
millorar les habilitats en administració i l’accés a nous mercats. 
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4. Promoció del comerç just. Les organitzacions de comerç just generen consciència 
sobre el comerç just i sobre la possibilitat d’una major justícia en el comerç 
mundial. Subministren els seus clients informació sobre l’organització, els productes 
i en quines condicions es fabriquen. Utilitzen tècniques honestes de publicitat i 
mercadeig i apunten als estàndards més alts en qualitat i empaquetat del producte. 

5. Pagament d’un preu just. Un preu just, en el context local o regional, és aqueix 
que s’ha acordat a través de diàleg i participació. No només cobreix costos de 
producció, sinó que també permet una producció socialment justa i ambientalment 
responsable. Ofereix un pagament just als productors i pren en consideració el 
principi d’igual paga per igual treball, tant a les dones com als homes. Els qui 
comercien justament asseguren un pagament al dia amb els socis i, en la mesura 
possible, ajuden els productors a obtindre accés a finançament per les fases prèvies 
al cultiu i la collita. 

6. Equitat de gènere. Comerç just significa que es valora i recompensa degudament el 
treball de la dona. Les dones sempre són retribuïdes per la seua contribució en el 
procés de producció i apoderades en les seues organitzacions. 

7. Condicions de treball. El comerç just també es refereix al treball dels productors en 
un entorn segur i saludable. La participació de xiquets (si n’hi ha) no afecta 
adversament el seu benestar, la seua seguretat ni els seus requeriments educacionals 
i recreatius, i s’adhereix a la Convenció dels Drets de la Infància de les Nacions 
Unides, així com a totes les lleis i normes en el context local. 

8. Treball infantil. Les organitzacions de comerç just respecten la Convenció de les 
Nacions Unides per als Drets de l’Infant, així com les lleis locals i normes socials 
per a assegurar que la participació de xiquets (si n’hi ha) en els processos de 
producció d’articles comerciats justament no afecte adversament el seu benestar, la 
seua seguretat ni els seus requeriments educacionals i recreatius. Les organitzacions 
que treballen directament amb productors organitzats informalment han d’explicitar 
la participació de xiquets en la producció. 

9. El medi ambient. El comerç just promou activament millors pràctiques 
mediambientals i l’aplicació de mètodes de producció responsables. 

10. Relacions comercials. Les organitzacions de comerç just comercien amb una 
preocupació pel benestar social, econòmic i mediambiental dels xicotets productors 
marginats i no maximitzen els guanys a costa d’ells. Mantenen relacions a llarg 
termini basades en la solidaritat, la confiança i el respecte mutu que contribueix a la 
promoció i al creixement del comerç just. Es contribueix amb els productors amb 
l’accés a un pagament avançat en les fases de precollita i preproducció. 

 
 

I és, en virtut de tot l’exposat, que des de la Universitat Jaume I assumim el compromís 
institucional de continuar amb el desenvolupament d’una política de suport al comerç 
just i consum responsable per a promoure el desenvolupament sostenible i la reducció 
de la pobresa mitjançant les següents accions: 
 
1. Incloure el comerç just i els criteris ambientals, socials i ètics en les nostres 
pràctiques de compra i contractació, sempre que siga possible, desenvolupar una 
política de compra pública ètica que afavorisca la participació i inclusió en el mercat 
d’empreses que fomenten el desenvolupament humà i social. 
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2. Desenvolupar estratègies per a dur a terme un consum responsable a la Universitat, 
pel que fa als principis de reducció del consum (d’energia i productes), reducció de les 
deixalles i reciclatge. 
 
3. Investigar, educar, sensibilitzar i conscienciar sobre els impactes de l’actual model de 
desenvolupament i sobre nous mecanismes de veritable desenvolupament: social i 
ambientalment sostenible, en concret sobre les relacions de comerç just i l’impacte en 
les poblacions de països empobrits.  
 
4. Donar suport a les xarxes nacionals i internacionals de comerç just per a accions 
locals de sensibilització i promoció d’aquest. 
 
I als efectes previstos, el Consell de Govern de la Universitat Jaume I aprova aquesta 
declaració institucional, a Castelló de la Plana, el dia 1 de març de 2013. 
 
 


