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L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà per 
la sostenibilitat 2012-2022, el Pla d’acció de fusta sostenible de l’Ajuntament de 
Barcelona i la Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible, 
treballa per revertir la tendència de destrucció de boscos mitjançant la compra i l’ús 
de fusta sostenible i per crear mercats de fusta tropical més responsables.

Aquesta instrucció tècnica dóna resposta a la Mesura de govern de contractació 
pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i al Decret d’Alcaldia 
sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de 20 de 
novembre de 2013, que preveu la publicació d’instruccions tècniques per definir 
els criteris ambientals específics que cal aplicar en la compra i contractació dels 
grups de productes i serveis definits com a prioritaris, entre els quals es troba la 
fusta i altres productes derivats.

INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A 
L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT EN LA  
FUSTA

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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1 OBJECTE

Aquesta instrucció tècnica té per objecte definir, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia 
sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, els criteris per a 
clàusules ambientals per a l’adquisició de fusta com a element de mobiliari urbà o mate-
rial de construcció inclòs en contractes d’obres o manteniment d’urbanització o edifica-
ció, així com altres tipus d’adquisicions de productes elaborats amb fusta o derivats.

Per assolir aquest objectiu, aquesta instrucció:

a. Classifica les principals tipologies de contractes que poden incloure elements de   
 fusta

b. Defineix les prioritats que s’han de tenir en compte per a la contractació

c. Estableix els principals àmbits d’aplicació de criteris ambientals en cada tipologia i  
  defineix els criteris ambientals que cal aplicar

d. Estableix el sistema de seguiment

2 ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1 Àmbit subjectiu

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris so-
cials i ambientals, aquesta instrucció s’aplica als contractes del sector públic que subscri-
guin l’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder 
adjudicador, que tinguin per objecte contractual el que estableix l’apartat 3. “Abast”. 

2.2  Incorporació en els plecs

Tots els òrgans de contractació estan obligats a complir aquesta instrucció, i hauran de 
garantir que en tots els casos s’apliquen els criteris ambientals corresponents segons el 
tipus de contracte i el tipus de fusta o producte de fusta, i adaptar-los si és necessari a 
les característiques del contracte quan ho requereixi. 

2.3 Excepció i informe justificatiu

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris 
socials i ambientals, els òrgans de contractació competents o els responsables dels 
contractes podran considerar que les característiques del contracte no són adequades per 
incorporar totes o algunes de les clàusules ambientals que estableix aquesta instrucció. 
En aquests casos, l’òrgan de contractació competent haurà de justificar-ho degudament a 
l’expedient segons el que especifica l’apartat 4.2.

3 ABAST

Aquesta instrucció estableix criteris concrets per a les tipologies de contractes següents:

• Redacció de projectes d’edificació, de nova construcció, de reforma o de rehabilitació

• Redacció de projectes d’urbanització o infraestructures (projectes d’obres de l’espai 
públic, ja siguin d’urbanització, remodelació o manteniment)

• Execució d’obres d’urbanització i edificació, conseqüència dels anteriors

• Adquisició de mobiliari urbà i altres elements de fusta com a tals o com a part de 
contractes de manteniment d’elements de mobiliari urbà o altres elements en l’espai 
públic

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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L’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder 
adjudicador també hauran de tenir cura que s’apliquin els criteris definits en aquesta 
instrucció quan s’estableixin acords amb operadors privats per a la realització d’obres 
d’urbanització, de manteniment o d’instal·lació d’elements urbans en l’espai públic de 
la ciutat, i s’hauran d’assegurar que estan incorporats degudament en el projecte i en els 
protocols de recepció de l’obra.  

Els criteris definits en aquesta instrucció també són aplicables a tot tipus de contractes 
d’adquisició de productes elaborats amb fusta o derivats. Tanmateix, el mobiliari d’ofici-
na tindrà un tractament propi i específic en la instrucció de mobiliari d’oficina. 

Aquesta instrucció no s’aplica als productes de paper, que estan tractats en les instruc-
cions específiques de paper i d’elements de comunicació. 

4 PRIORITATS DE LA FUSTA QUE CAL ADQUIRIR

4.1 Prioritats en el tipus de fusta que cal adquirir

De manera conseqüent amb els diversos compromisos de protecció del medi ambient 
adquirits per l’Ajuntament de Barcelona i amb les diferències en termes d’impactes 
ambientals i riscos associats, l’ordre de prioritats a l’hora de determinar el tipus de fusta 
serà el següent: 

• És obligatori adquirir i demanar fusta amb garanties de procedència d’explotacions fo-
restals sostenibles, per la qual cosa aquesta instrucció estableix els criteris de garantia 
tècnica.

• De manera general, es promou un ús superior de la fusta com a material de construcció 
sostenible i renovable i l’ús d’una diversitat més gran d’espècies i de fusta autòctona 
de gestió forestal sostenible. 

• Per a certs usos, com per exemple elements de mobiliari urbà o altres elements de 
fusta inclosos en obres, es pot optar per fusta tropical que, a més de tenir garanties de 
sostenibilitat, s’haurà d’adquirir sempre amb garanties de legalitat, en línia amb el Pla 
d’acció FLEGT de la Unió Europea i el Reglament europeu de la fusta (EUTR1).

Quan, per motius tècnics, la prioritat que estableix aquesta instrucció no sigui adequada 
per al tipus de fusta que s’ha d’adquirir, la direcció del servei, o l’òrgan de contractació 
corresponent, haurà d’emetre un informe en què s’indiquin els motius tècnics que justifi-
quen l’opció triada.

Addicionalment al que s’ha dit anteriorment, es podrà adquirir fusta amb altres criteris 
de sostenibilitat, com poden ser l’ús de fusta reciclada o la definició de tractaments de 
fusta d’impacte ambiental baix, entre d’altres.

4.2 Informe justificatiu

En cas de motius tècnics, la direcció del servei o, si escau, l’òrgan de contractació haurà 
d’indicar i precisar els condicionants considerats per no seguir la prioritat establerta en 
un informe que concreti, com a mínim:  

• Les especificitats dels usos de fusta que ho justifiquen.

• Els requeriments i les característiques tècniques especials de la fusta que ho justi-
fiquen i que entren en conflicte o impedeixen aplicar els criteris definits en aquesta 
instrucció, de manera contrastada.

Aquest informe estarà a la disposició dels responsables del seguiment d’aquesta instruc-
ció, quan així ho requereixin.

1Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, pel qual s’esta-
bleixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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5 CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ADQUISICIÓ DE FUSTA

La taula següent recull els diferents aspectes ambientals per a cadascuna de les tipolo-
gies de serveis indicades.

Redacció de 
projectes i 
execució d’obres 
d’urbanització o 
edificació

Fusta de gestió forestal sostenible o reciclada

Fusta tropical provinent de tala legal

Diversificació d’espècies

Contingut en formaldehid

Adquisició o 
manteniment de 
mobiliari urbà i 
altres elements 
urbans

Fusta de gestió forestal sostenible o reciclada

Fusta tropical provinent de tala legal

Limitació dels tractaments fitosanitaris

A continuació es detallen els criteris ambientals que s’han d’incloure en els plecs de 
contractació descrits anteriorment. 

En els articles següents s’indica quan els criteris poden ser incorporats com a especi-
ficació tècnica o com a criteri d’adjudicació valorable. En aquest darrer cas, l’òrgan de 
contractació haurà de determinar la puntuació que atribuirà al compliment de cadascun 
dels criteris d’adjudicació i la fórmula de valoració corresponent.

En cas que en una mateixa licitació es vulgui adquirir fusta de diverses tipologies, caldrà 
incloure per a cada partida de fusta els criteris pertinents a la tipologia corresponent. 

5.1 Criteris de compliment obligatori per a totes les contractacions que 
inclouen elements de fusta

L’òrgan de contractació establirà els requeriments següents en relació amb les caracterís-
tiques bàsiques de la fusta:

I- Criteris generals d’origen sostenible per a tot tipus de fusta

Totes les fustes i els productes de fusta (inclosos taulells de fibres de fusta, contraxapats, 
DM i altres materials similars) han de disposar obligatòriament de garanties de proce-
dència d’explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la 
certificació de gestió forestal sostenible, d’acord amb els sistemes de certificació FSC, 
PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts 
internacionalment). 

Alternativament a l’adquisició de fusta amb certificació de gestió forestal sostenible, 
l’òrgan de contractació pot prescriure igualment l’ús de fusta reciclada amb certificació 
(verificable per mitjà de la fitxa tècnica del producte o documentació que acrediti el com-
pliment de l’estàndard EPF recycled wood, FSC recycled o altres esquemes equivalents).

Al mateix temps, els certificats de gestió forestal sostenible (FSC, PEFC o equivalents) 
s’utilitzaran per validar l’origen legal de la fusta, per tal de combatre la tala il·legal i el 
comerç de fusta i productes de fusta que se’n deriven, en línia amb el Pla d’acció FLEGT 
de la Unió Europea i el Reglament europeu de la fusta (EUTR2).

2Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, pel qual s’esta-
bleixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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5.2 Criteris opcionals segons el tipus de contracte

L’òrgan de contractació pot incloure, de manera opcional, criteris ambientals addicionals 
com a millora ambiental de l’oferta3. A continuació se n’esmenten alguns exemples:

I- Criteris per promoure la diversificació d’espècies

L’òrgan de contractació podrà establir criteris: 

• per promoure un ús més estès de la fusta com a material de construcció sostenible i 
renovable; 

• per promoure l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible; 

• per diversificar les espècies que es poden utilitzar en obres d’urbanització o reurbanit-
zació, obres d’edificació i mobiliari urbà. 

A aquest efecte, l’òrgan de contractació definirà, en els plecs de contractació de redac-
ció de projectes o d’execució d’obres, infraestructures, manteniment de mobiliari urbà 
i altres usos similars, criteris funcionals com ara la densitat, el color, la resistència o 
altres característiques tècniques i evitarà prescriure espècies concretes, de manera que 
es permeti una diversificació d’espècies i la utilització de fustes autòctones, sempre que 
sigui possible.

II- Contingut de formaldehid al material de fusta:

En cas del material de fusta (taulers de partícules segons UNE-EN 312, de fibres se-
gons UNE-EN 622, d’encenalls segons UNE-EN 300, o altres), l’òrgan de contractació 
podrà demanar que siguin classificats com a classe E1 conforme a la norma EN 13986, 
d’acord amb els procediments de determinació de formaldehid que estableix la norma 
corresponent UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalent.

III- Limitació dels tractaments fitosanitaris

L’òrgan de contractació podrà demanar garanties de compliment de les prohibicions 
existents (per exemple, de tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02, de 25 
d’octubre), així com establir altres limitacions o excloure determinats tractaments de la 
fusta, tant de manera genèrica com per a usos específics, com per exemple jocs infantils, 
etcètera.

6 SISTEMA DE SEGUIMENT

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris so-
cials i ambientals i la Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sosteni-
ble (Annex I), la Comissió de Treball de la Fusta, coordinada pel Programa Ajuntament + 
Sostenible, farà el seguiment de la compra responsable de fusta de gestió forestal soste-
nible. La Comissió de Treball de la Fusta definirà uns formularis tipus per a la recopilació 
d’informació i el seguiment de la instrucció de la fusta, que contindran, com a mínim: 

• Llista de la fusta o els productes de fusta adquirits amb dades generals i descripció 
dels productes adquirits.

• Còpia dels certificats de gestió forestal sostenible per a cada element o partida de fusta 
i la factura corresponent que vincula el número de cadena de custòdia (FSC, PEFC o 
equivalent) amb el producte en qüestió, o documentació similar en cas de l’ús de fusta 
reciclada.

Els responsables dels contractes hauran d’emplenar i remetre els formularis mitjançant 
l’adreça electrònica ajuntamentsostenible@bcn.cat.

3Per a més informació, es poden consultar altres manuals o documents de referència de compra i contractació 
pública verda. 

mailto:ajuntamentsostenible%40bcn.cat?subject=
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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En l’annex III s’adjunten els formularis de recollida d’informació, que s’actualitzaran en 
la Comissió de Treball de la Fusta per acomplir aquesta instrucció.

Els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació l’aportació d’informació addicional, entre d’altres, els informes justificatius 
assenyalats en l’apartat 4.2.

7 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES / ENTRADA EN VIGOR

Aquesta instrucció entrarà en vigor 3 mesos després de publicar-se. 

Aquesta instrucció no és aplicable a les licitacions, els expedients de les quals ja s’hagin 
obert o aprovat, ni als plecs aprovats o les licitacions públiques pendents de resolució 
amb data anterior a l’entrada en vigor d’aquesta instrucció. 

8 DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Aquesta instrucció deroga el Decret de política responsable de la fusta de 2004. 

ANNEX I POLÍTICA DE COMPRA RESPONSABLE DE FUSTA DE 
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Antecedents

Des de fa uns anys, l’Ajuntament de Barcelona promou una política responsable de com-
pra de fusta que respon a la voluntat de disminuir l’impacte ambiental de la ciutat sobre 
el planeta, contribuint a la gestió racional i a l’aprofitament sostenible dels recursos fo-
restals. Com a iniciativa pionera en Espanya, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’any  
2004 el “Decret d’Alcaldia de juliol de 2004, de Política Responsable de Compra de 
Fusta4“, que promou l’adquisició de fusta certificada, establint un ordre de preferència 
de les certificacions de gestió forestal sostenible i excloent la compra de fusta provinent 
de tales il·legals mitjançant la sol·licitud de certificats d’origen. 

A través d’una Comissió de Treball, integrada per representants de les diferents àrees i 
departaments amb major consum de fusta, s’elabora un informe anual, que recopila la 
informació sobre les compres de fusta i productes derivats portades a terme pels dife-
rents departaments de l’Ajuntament, amb l’objectiu de posar de manifest el grau d’acom-
pliment del Decret de Política Responsable de Compra de Fusta. 

Per diferents motius que s’exposen a continuació es proposa revisar i actualitzar el “De-
cret d’Alcaldia de juliol de 2004, de Política Responsable de Compra de Fusta”:

• Durant els primers anys d’aplicació del Decret el major comprador de fusta de l’Ajunta-
ment de Barcelona era Serveis Funeraris amb més d’un 80% de la fusta total adquiri-
da. A causa de canvis organitzatius, des de l’any 2011 el Decret ja no aplica a Serveis 
Funeraris, i els departaments de major adquisició de fusta es concentren en l’àmbit 
d’obres d’edificació, mobiliari urbà i altres elements urbans. L’especificitat i comple-
xitat del sistema de seguiment de les dades d’adquisició de la fusta inclosa en obres 
d’edificació o urbanització fa necessari introduir algunes modificacions en el sistema 
de seguiment establert en el Decret. 

4http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_fusta_2004_7953.pdf

http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_fusta_2004_7953.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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• La modificació de la “Ley de Montes” del 2006 estableix el compromís de les Admi-
nistracions públiques de promoure el consum responsable de productes forestals en els 
procediments de contractació pública, afavorint l’adquisició de fusta i productes deri-
vats de la fusta procedents de boscos certificats i el foment del consum responsable de 
fusta per part de la ciutadania5.

• Com a part del Pla d’Acció FLEGT de la Unió Europea per combatre la tala il·legal i 
el comerç derivat de la fusta i productes derivats de fusta, el Reglament Europeu de 
la Fusta (EUTR6) introdueix el sistema de Diligència Deguda. El sistema de Diligència 
Deguda inclou l’avaluació de riscos per països en el cas de fusta importada. A Espanya, 
la Associació Espanyola del Comerç i Indústria de la Fusta (AEIM)7 estableix el risc 
de cadascun dels països importadors de fusta, en compliment del Reglament EUTR, 
aquesta informació està disponible públicament a la seva web.

• L’Ajuntament de Barcelona es va adherir al novembre del 2013 a la “Coalició Europea 
per a la Fusta Tropical Sostenible”, que té com a objectiu “revertir la tendència de des-
trucció de milers d’hectàrees anuals de boscos mitjançant la compra i ús de fusta sos-
tenible i assolir una gestió sostenible de fins a 10 milions d’hectàrees de bosc tropical 
per a l’any 2015 involucrant a les administracions públiques en la creació de mercats 
més responsables de fusta tropical”. Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament de Barcelona 
es va comprometre a elaborar un Pla d’Acció de Fusta Sostenible, que es basa en la 
visió de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible” d’augmentar la deman-
da de fusta provinent de gestió forestal sostenible per crear mercats més sostenibles de 
fusta tropical certificada, amb un èmfasi especial en el paper exemplaritzant de l’Ajun-
tament de Barcelona i la reducció del risc de comprometre la seva reputació a través 
de l’adquisició exclusiva de fusta tropical amb certificació de gestió forestal sostenible 
(per certs usos), la promoció de l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal 
sostenible i la diversificació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació, d’urbanització, 
projectes urbans i mobiliari urbà. 

• Finalment, el 15 de desembre del 2013 va entrar en vigor el Decret de Contractació 
Responsable de l’Ajuntament de Barcelona8, que estableix, entre d’altres, la defini-
ció de criteris per a clàusules ambientals de conformitat amb la normativa vigent i la 

legislació de la Unió Europea per a 12 grups de productes i serveis prioritaris, entre els 
quals s’inclou la fusta i altres productes derivats. 

Per aquests motius es proposa l’adopció d’una nova Política de compra responsable de 
fusta de gestió forestal sostenible:

1. L’Ajuntament promou l’adquisició de fusta certificada amb els requisits més exigents 
que siguin possibles. Com a soci de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Soste-
nible”, i per revertir la tendència de destrucció de boscos tropicals, tota la fusta tropical 
adquirida per certs usos (com per exemple elements de mobiliari urbà o altres elements 
de fusta inclosos en obres) ha de comptar no solament amb garanties de legalitat, sinó 
amb garanties de sostenibilitat, és a dir, amb certificació de gestió forestal sostenible 
d’acord amb els sistemes FSC, PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació fores-
tal equivalents i reconeguts internacionalment). 

2. Mentre es consolidi la implementació del Pla d’Acció FLEGT de la Unió Europea per 
combatre la tala il·legal i el comerç derivat de fusta i productes de fusta i el Reglament 
Europeu de la Fusta (EUTR6), els certificats de gestió forestal sostenible (FSC, PEFC o 
equivalent....) es consideren les millors eines  de validació de l’origen legal de la fusta.

5LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE 102 de 
29/04/2006).

6Reglamento (UE) n ° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera

7http://www.maderalegal.info/inicio

8http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_contractaci%C3%B3_responsable_24575.pdf 

http://www.maderalegal.info/inicio
http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_contractaci%C3%B3_responsable_24575.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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3. L’Ajuntament promou un major ús de fusta com a material de construcció sostenible 
i renovable, l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible i la diversi-
ficació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació i mobiliari urbà. Per aquest motiu, els 
plecs de contractació de redacció de projectes o d’execució d’obres d’edificació, infraes-
tructures, manteniment de mobiliari urbà i usos similars definiran, sempre que sigui 
possible, criteris funcionals (com densitat, color, resistència o altres característiques 
tècniques) en lloc de prescriure espècies concretes, de manera que es permeti una diver-
sificació d’espècies i la utilització de fustes autòctones amb certificació de gestió forestal 
sostenible (FSC, PEFC o equivalent). 

4. En compliment del Decret de Contractació Responsable de l’Ajuntament de Barce-
lona s’elaboraran unes instruccions internes de contractació de fusta i altres productes 
derivats, que traduiran la nova Política de compra responsable de fusta de gestió forestal 
sostenible en criteris ambientals a incorporar en els plecs corresponents, conjuntament 
amb altres criteris de sostenibilitat, com poden ser l’ús de fusta reciclada o la definició 
de tractaments de fusta de baix impacte ambiental, entre d’altres.

5. L’Ajuntament durà a terme actuacions complementàries per reforçar la implementació 
de la nova Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible, com la 
formació de tot el personal involucrat; la revisió i adaptació dels mecanismes de control i 
seguiment;  la col·laboració amb actors i grups d’interès externs del sector de la cons-
trucció per promoure l’ús de fusta sostenible;  la comunicació de la nova Política de fusta 
als professionals del sector i accions de sensibilització de la ciutadania en general.

6. Com a òrgan de coordinació dels diferents departaments municipals involucrats en 
l’aplicació i el seguiment de la nova Política de compra responsable de fusta de gestió fo-
restal sostenible, es dona continuïtat a la Comissió de Treball de Fusta existent, ampliant 
els representants als sectors i departaments més rellevants en la contractació d’obres o 
serveis que inclouen l’adquisició de fusta i productes derivats. Aquesta Comissió està 
coordinada pel Programa Ajuntament+Sostenible. 

ANNEX II GLOSSARI

Sistemes de certificació de gestió forestal sostenible

Els sistemes de certificació forestal són sistemes voluntaris que certifiquen, a través 
d’una auditoria externa feta per una entitat independent, que la fusta prové de boscos 
gestionats de manera sostenible. Els sistemes de certificació inclouen mecanismes de 
seguiment que permeten traçar els productes a través de la cadena de subministrament 
fins al producte final. La certificació de la cadena de subministrament rep el nom de 
“certificació de cadena de custòdia” (“Chain of Custody”, CoC).

Els sistemes internacionals principals són l’FSC (Forest Stewardship Council) i el PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification); tots dos exigeixen el compli-
ment de criteris legals, ecològics, social i econòmics, que permeten oferir garanties de 
gestió forestal sostenible certificada als consumidors finals. 

Els certificats FSC i PEFC vigents es poden consultar en les bases de dades respectives:

http://info.fsc.org

http://www.pefc.cat/empreses.html

Pla d’acció FLEGT de la Unió Europea i Reglament europeu de la fusta 
(EUTR10): 

El Reglament europeu de la fusta (EUTR) requereix que, a partir del 3 de març de 2013, 
tota la fusta en el mercat de la UE procedeixi de fonts legals. El reglament requereix que 
els agents que comercialitzen fusta en el mercat europeu per primera vegada disposin 
d’un sistema d’auditoria preventiva. 

10Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, pel qual s’esta-
bleixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.

http://info.fsc.org
http://www.pefc.cat/empreses.html
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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L’EUTR és un element clau del Pla d’acció FLEGT (Forest Law Enforcement Government 
and Trade) de la Unió Europea que conté una sèrie d’accions per prevenir el comerç de 
fusta il·legal, per millorar l’oferta de fusta provinent de fonts legals i per promoure la 
demanda de fusta de gestió forestal sostenible. 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/planificacion-fores-
tal/comercializacion-de-madera-legal/index.aspx

European Sustainable Tropical Timber Campaign:

L’Ajuntament de Barcelona es va adherir el novembre del 2013 a la “Coalició Europea 
per a la Fusta Tropical Sostenible”, que té com a objectiu “revertir la tendència de 
destrucció de milers d’hectàrees anuals de boscos mitjançant la compra i l’ús de fusta 
sostenible i assolir una gestió sostenible de fins a 10 milions d’hectàrees de bosc tropical 
per a l’any 2015 involucrant les administracions públiques en la creació de mercats 
més responsables de fusta tropical”. Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament de Barcelona 
es va comprometre a elaborar un Pla d’acció de fusta sostenible, que es basa en la visió 
de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible” d’augmentar la demanda de 
fusta provinent de gestió forestal sostenible per crear mercats més sostenibles de fusta 
tropical certificada, amb un èmfasi especial en el paper exemplaritzant de l’Ajuntament 
de Barcelona i la reducció del risc de comprometre la seva reputació a través de l’adqui-
sició exclusiva de fusta tropical amb certificació de gestió forestal sostenible (per a certs 
usos), la promoció de l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible i la 
diversificació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació, d’urbanització, projectes urbans 
i mobiliari urbà. 

www.europeansttc.com

http://www.europeansttc.com
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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ANNEX III QÜESTIONARI EXEMPLE DE RECOLLIDA DE DADES DE FUSTA PER A PROJECTES I EXECUCIÓ D’OBRES 
D’URBANITZACIÓ O EDIFICACIÓ

FITXA DE DECLARACIÓ D’USOS DE LA FUSTA

DADES CORRESPONENTS A FASE DE PROJECTE

Ús Tipus Cubicatge Codi de la partida del    
pressupost

Segell Garantia Explotació 
sostenible

Encofrat

Façana

Revestiment interior

Paviment

Altres

Instruccions per a la cumplimentació dels camps corresponents a la fase de projecte
0. Ús: Defineix la finalitat de la utilització de la fusta prevista al projecte.   

1. Tipus: Descripció del tipus de fusta prevista en la redacció de la partida corresponent al projecte. 

2. Cubicatge: Cubicatge previst al projecte per aquesta partida.   

3. Codi partida pressupost: Especificar el codi de pressupost correponent a la partida on s’empra el tipus de fusta especificat.

4. Segell de garantia explotació sostenible: Indicar el tipus de document o certificat que es sol.licita al projecte en relació a la fusta emprada.

Assenyalar també la data de redacció de la fitxa així com el títol del projecte.

Data:   Títol Projecte:     

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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FITXA DE DECLARACIÓ D’USOS DE LA FUSTA

DADES CORRESPONENTS A FASE D’OBRA REALMENT EXECUTADA

Tipus executat Cubicatge real executat Codi partida pressupost                
(o nou codi P.C.)

Documentació aportada Nº de Document

Instruccions per a la cumplimentació dels camps corresponents a la fase d’obra realment executada
0. Ús: Defineix la finalitat de la utilització de la fusta.   

1. Tipus executat: Descripció del tipus de fusta realment utilitzat a obra en l’execució de la partida corresponent. 

2. Cubicatge real executat: Cubicatge real emprat en aquesta partida corresponent a aquest tipus de fusta.   

3. Codi partida pressupost: Especificar el codi de pressupost o en el cas de ser fusta corresponent a una partida no existent al pressupost, indicar el codi corresponent al preu contradictori o nou codi corresponent.

4.  Documentació aportada: Indicar el tipus de document o certificat que s’acompanya a l’entrega o recepció de la partida corresponent.

5. Nº de Document: Per facilitar l’arxiu, localització i consulta de la documentació aportada, és necessari numerar els documents (1,2,3......) .

Data:   Títol Projecte:     

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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