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Acord del Consell de Govern  de 27 d’octubre de 2011 pel qual s’aprova la 
declaració de compromís de la Universitat Rovira i Virgili amb el Comerç 
Just.

INICIATIVA PER A LA CERTIFICACIÓ DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI COM 
UNA UNIVERSITAT PEL COMERÇ JUST

Al maig de 2001 la ciutat de Gartang, a Anglaterra, es va autoproclamar la primera 
ciutat pel comerç just del món. 

Aquesta iniciativa va ser duta a terme per un grup de voluntaris d’una ONG de co-
merç just, que van ajudar a introduir els seus productes en diferents emplaçaments 
de la ciutat: empreses, botigues, cafeteries. Gràcies a l’empenta popular, el Consell 
Local va aprovar el suport a productes de comerç just i també l’ús a escala institu-
cional; més tard, el suport es va estendre a l’àmbit nacional. 

Davant d’aquest èxit a Anglaterra, la Comissió Europea va aprovar el programa 
presentat per diferents organitzacions de comerç just: Ciutats europees pel comerç 
just. Una universitat pel comerç just s’inscriu en el programa europeu Ciutat pel 
comerç just buscant crear un model de localitat compromesa amb el comerç just 
entre la comunitat educativa. 

La iniciativa va començar el 2003 a Anglaterra, quan la Universitat Oxford Brookes 
es va convertir en la primera universitat de comerç just. Des de llavors més de 120 
universitats i colleges britànics s’han sumat a la iniciativa i han aconseguit la certi-
ficació d’universitat pel comerç just (Fair Trade University). Aviat, aquesta acció es 
va estendre a altres països com Irlanda, Itàlia i Bèlgica, entre d’altres. 

A l’Estat espanyol aquesta iniciativa és coordinada per l’organització de comerç 
just IDEAS, que té el suport de la Comissió Europea i de l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Algunes universitats 
espanyoles com la Universitat de Jaén i la de Còrdova ja han aconseguit la certifi-
cació d’universitat pel comerç just”, mentre que unes altres com la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Navarra i la Uni-
versitat de Girona han adquirit el compromís de promoure el Comerç Just a escala 
institucional i estan en el procés d’aconseguir la certificació corresponent. 

Per aconseguir l’estatus d’universitat pel comerç just una universitat ha de complir 
els quatre criteris següents:

1. Tenir un grup de treball universitari, format per membres de diferents cen-
tres de la comunitat universitària. Això implica tenir en el grup com a mínim 
persones de tres centres diferents de la Universitat. Aquest grup es respon-
sabilitza de planificar esdeveniments de sensibilització i promoure el comerç 
just, i ha de comptar també amb estudiants universitaris. 

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials es compromet a organit-
zar el grup de treball a què fa esment aquest requisit.

2. Promoure una política favorable al comerç just que incorpori aquests criteris 
en els seus processos de compra i contractació. En principi, això requereix un 
compromís institucional favorable al comerç just i és necessari per aconseguir  
l’estatus d’universitat pel comerç just. 

 En els plecs de condicions tècniques dels concursos per a la instal·lació de 
màquines de begudes i menjar, la URV ha d’incorporar, sempre que les condi-
cions tècniques, logístiques i econòmiques ho permetin, especificacions refe-
rents a la necessitat que aquestes màquines dispensin productes de comerç 
just.

3. Disposar de productos de comerç just als campus i en els esdeveniments en 
què sigui possible. La Universitat hauria de comprometre’s a usar productes 
de comerç just almenys en dues ocasions l’any (per exemple, regals institu-
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cionals, felicitacions nadalenques, celebració d’esdeveniments institucionals, 
etc.) i d’oferir almenys tres productes de comerç just en tres llocs de la Uni-
versitat (cafè, te i snacks de comerç just en dues màquines distribuïdores 
automàtiques i una cafeteria, per exemple). 

 En aquests moments, la URV disposa de 21 màquines de begudes calentes, 
repartides per tots els campus, que ofereixen cafè de comerç just. Tanmateix, 
la Universitat demanarà als proveïdors d’aquestes begudes i  productes de 
menjar que vagin incorporant progressivament altres productes de comerç 
just en les seves màquines expenedores. 

4. Dur a terme actuacions de sensibilització i promoció del comerç just. Per 
aconseguir l’estatus de la universitat pel comerç just es demanarà que anu-
alment es facin dues activitats de sensibilització i foment de comerç just a la 
Universitat (setmana pel comerç just, dia de comerç just, impartició de se-
minaris, exposicions sobre comerç just, acte institucional a favor de comerç 
just, degustació de productes de comerç just, etc.).

 El grup de treball a què fa referència el primer punt serà el responsable de 
proposar aquestes actuacions.


