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DECRET
Política responsable de compra de fusta
1. L’Ajuntament promourà l’adquisició de fusta certificada amb els requisits més
exigents que sigui possible. Per això es demanarà un certificat forestal expedit per
un organisme independent —empresa o organització auditora— acreditat pel
sistema de certificació forestal. Els criteris que, segons l’origen, poden tenir en
compte aquests sistemes de certificació forestal són: la protecció de la biodiversitat,
inclosa la conservació dels boscos primaris i/o d’interès per a la conservació; la
gestió forestal a llarg termini; la cadena de custòdia que garanteixi que els
productes fi nals s’hagin elaborat amb fusta certificada; el reconeixement dels drets
dels pobles indígenes i el seu estil de vida; la millora de les condicions laborals i
socials dels treballadors i de les comunitats locals, i la participació i el consens amb
les organitzacions no governamentals.
2. En la contractació pública municipal s’establirà un ordre de preferència de certificats
i documents acreditatius i es prioritzarà aquells que ofereixin més informació sobre
les característiques ambientals del producte, la sostenibilitat en producció i
extracció, així com els criteris socials requerits en el procés de certifi cació. L’ordre
de preferència serà de més a menys:
a. Fusta o productes de fusta amb segell FSC o certifi cacions equivalents.
b. Altres certificats de gestió forestal d’àmbit nacional o regional expedits per una
tercera part independent (PEFC, Àngel Blau, DGQA o equivalents).
c. Documents que acreditin que la fusta o els productes de fusta provénen
d’empreses compromeses amb la gestió forestal sostenible a través d’aliances i
col·laboracions amb ONG i que progressen cap a una certificació de la gestió
forestal. En aquest cas es demana una descripció de les mesures iniciades.
d. En qualsevol cas, serà imprescindible un certificat d’origen, per garantir que els
materials no provinguin de països en confl icte. Així mateix, es vetllarà per
aconseguir la màxima garantia de que la fusta no provingui de tales il·legals.
Durant l’any 2004 els licitadors que estiguin participant en un procés de certificació
forestal podran aportar com a document justificatiu una còpia de la sol·licitud d’adhesió
a un dels sistemes de certificació ennumerats, per tal que es pugui considerar el
compliment dels requisits esmentats.
3. L’aprofi tament més sostenible dels recursos forestals implica la reutilització de les
matèries primeres provinents de processos de reciclatge, com és el cas del paper.
Per a l’avaluació de les ofertes de subministrament de paper en raima, l’ordre de
preferència d’avaluació de les ofertes serà de més a menys:
Paper reciclat:
a. Paper reciclat certificat amb Àngel Blau, DGQA o equivalents.
b. Paper reciclat amb certificats d’altres organismes no ofi cials.
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Paper no reciclat:
a. Paper amb segell FSC.
b. Paper amb segell Cigne Blanc, DGQA o equivalents.
4. Es crea una comissió de treball per tal de fer inventari de les compres realitzades i
fer el seguiment de l’aplicació del Decret, formada per representants de l’Institut
Municipal de Parc i Jardins, el sector de Serveis Urbans i Medi Ambient, el sector
d’Urbanisme, l’Institut Municipal de Serveis Funeraris i el sector de Serveis Generals,
així com representants dels districtes i altres empreses municipals. Aquesta
comissió estarà coordinada pel director d’Educació i Participació Ambiental.
Signat pel gerent del sector de Serveis Urbans i Medi Ambient de l’Ajuntament de
Barcelona el 16 de juliol de 2004.
Signat pel secretari general de l’Ajuntament de Barcelona el 23 de juliol de
2004.

