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Antecedents 
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•  Marc Estratègic de l’Ajuntament de 
Barcelona. Programa d’Actuació Municipal 
2012-2015 

•  Mesura de Govern per a la contractació 
pública responsable amb criteris socials i 
ambientals a l’Ajuntament de Barcelona 
(2013) 

•  Programa Ajuntament + Sostenible 

•  Decret d’Alcaldia sobre Política 
Responsable de Compra de Fusta (2004) 

•  Informe sobre la Compra Responsable de 
Fusta a l’Ajuntament de Barcelona 

Antecedents 
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•  Compra de 230 m3 de fusta en 2012 pels diferents 
departaments 

•  Concentració dels grans consumidors en l’Àrea 
de Hàbitat Urbà i empreses adscrites 

•  Major importància d’obres d’edificació i 
infaestructures que en anys anteriors (relacionat 
amb canvis organitzatius a Serveis Funeraris) 

•  Informació limitada sobre certificacions de fusta 
utilitzada com a material de construcció 

•  Compra de 15 m3 de fusta tropical (=7% del total) 

•  > 50% de la fusta tropical amb certificació de 
gestió forestal sostenible (FSC; PEFC o similar) 

Resultats de l’informe sobre Compra Responsable de Fusta a 
l’Ajuntament de Barcelona 2012 
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Adhesió a la EU “Sustainable Tropical Timber Coalition” (2013) 
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! Compromís de l’Ajuntament de Barcelona 
d’elaborar d’un Pla d’Acció per promoure 
la compra i l’ús de fusta sostenible 

Objectiu EU STTC:  

•  Revertir la tendència de destrucció de 
milers d'hectàrees anuals de boscos 
mitjançant la compra i ús de fusta 
sostenible 

•  Assolir una gestió sostenible de fins a 10 
milions d'hectàrees de bosc tropical per a 
l'any 2015 involucrant a les 
administracions públiques per crear 
mercats més responsables de fusta 
tropical 

Amsterdam, Novembre 2013 
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El Pla d’Acció de Fusta Sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona  
2014 - 2015 
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Visió 
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El Pla d’Acció de Fusta Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona es 
basa en la visió de la EU Sustainable Tropical Timber Coalition:  

Augmentar la demanda de fusta de gestió forestal sostenible per crear 
mercats més sostenibles de fusta tropical 

amb una especial ènfasi en el paper 
exemplaritzant de l’Ajuntament de Barcelona i la 
reducció del risc reputacional a través de  

•  l’ús de fusta tropical sostenible en mobiliari urbà i 

•  la promoció d’espècies de fusta autòctones 
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Objectius 
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! Establir una nova política de fusta sostenible 
amb una especial ènfasi en el disseny i la construcció 
d’infraestructures urbanes i obres públiques i 
consolidar processos de millora continua. 

! Dur a terme actuacions en col!laboració amb 
actors i grups d’interés externs del sector de la 
construcció per promoure l’ús de fusta sostenible 

! Comunicar de forma regular la nova política de 
fusta als professionals del sector i sensibilitzar la 
ciutadanía en general.  
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Línies d’Actuació incloses en el Pla de Fusta Sostenible 
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1.  Implementació de la Política de Fusta 
Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona 

2.  Col!laboració amb grups d'interés i actors 
externs  

3.  Accions de Comunicació i Divulgació 

www.europeansttc.com! www.ecoinstitut.es!www.bcn.cat!
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1. Implementació de la Política de Fusta Sostenible de 
l'Ajuntament de Barcelona  
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 1.1 Identificació d'actors rellevants  

 Identificació dels actors més rellevants en la 
contractació d’obres i serveis, que potencialment 
inclouen fusta (p.ex. mobiliaria urbà, projectes 
d’urbanització i edificació), com per exemple Parcs i 
Jardins, BIMSA, Patronat de l’Habitatge,...                                             

1.2 Definició nova Política de Fusta  

 Definició d’una nova política de fusta basada en 
l’adquisició exclusiva de fusta tropical certificada (per 
certs usos), promoció de l’ús de fusta autòctona de 
gestió forestal sostenible i diversificació d’espècies a 
utilitzar en obres d’edificació i mobiliari urbà. 

 Elaboració d’unes instruccions internes de 
contractació responsable de fusta 

                                                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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1. Implementació de la Política de Fusta Sostenible de 
l'Ajuntament de Barcelona  
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1.3 Formació interna 

 Sessions de formació per als departaments i 
empreses públiques de major volum d’adquisició de 
fusta per comunicar la nova política de fusta de 
l’Ajuntament de Barcelona.                               

1.4 Millores en la monitorització     

 Revisió del procés i del qüestionari de recollida de 
dades per simplificar en próces i per millorar la 
informació relacionada amb fusta tropical sostenible.                                             

1.5 Recollida de dades 

 Elaboració dels indicadors anuals d’adquisició de 
fusta de l’Ajuntament de Barcelona (2014 + 2015). 

      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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2. Col!laboració amb grups d'interés i actors externs  
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2.1 Bases de dades de 
productes externs 

 Col!laboració per a la 
inclusió de productes de fusta 
sostenible en catàlegs de 
productes i bases de dades 
(Banc Bedec del Institut de 
Tecnologia de la Construcció, 
ITeC; o Catàleg de materials 
Materfad de Foment de les Arts i 
el Disseny, FAD) 

2.2 Treball amb proveïdors del 
sector de la construcció  

 Activitats amb proveïdors 
per promoure el coneixement 
sobre fusta sostenible 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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3. Accions de Comunicació i Divulgació 
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3.1 Accions de comunicació regulars 
 web Ajuntament + Sostenible, notícies, bones 

pràctiques (Cat, Cas, Eng); a través de canals 
interns i externs de comunicació 

3.2. Presentació de la Guía per a la tria 
sostenible de fusta  

 Presentació de la Guía “Pautes per a la tria 
sostenible de fusta en elements urbans al Col!legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnis de Barcelona 
(30 de gener 2014)  

3.3 Sensibilització ciutadana    
 Acció singular de promoció de la política de 

fusta sostenible de l’Ajuntament de Barcelona 
(proposta pessebre Plaça Sant Jaume 2014) 

   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Implementació 
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Execució del Pla de Fusta Sostenible 
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www.europeansttc.com!

www.ecoinstitut.es!

www.bcn.cat!

En col!laboració entre:  

•  la European Sustainable 
Tropical Timber Coalition 
(supervisió, difusió europea i 
cofinançament),  

•  Ajuntament de Barcelona 
(participant de la Campanya) i  

•  Ecoinstitut Barcelona (partner 
local i asistència tècnica) 
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Planificació  
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    2014 2015 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Implementació de la Política de Fusta Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona 
1.1 Identificació d'actors rellevants                                                 

1.2 Definició nova Política de Fusta                                                 

1.3 Formació                                                 

1.4 Millores en la monitorització                                                 

1.5 Recollida de dades                                                 

2. Col!laboració amb grups d'interés i actors externs 
2.1 Bases de dades de productes externs                                               

2.2 Treball amb proveïdors del sector de la construcció                                                 

3. Accions de Comunicació i Divulgació 
3.1 Accions de comunicació regulars                                                 

3.2 Presentació Guía per a la tria sostenible de fusta                                                 

3.3 Sensibilització ciutadana                                           
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Resultats esperats 
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"  En 2014, adopció d’una Política de Fusta Sostenible revisada i 
actualitzada 

"  Instrucció interna de Compra Responsable de Fusta implementada 
"  Tots els responsables de la Gerència d’Hàbitat Urbà estaràn formats 

en la compra i monitorització de la compra de fusta tropical 
sostenible 

"  El sistema de monitorització i seguiment estarà actualitzat i 
desenvolupat 

"  La col!laboració amb grups d’interés i actors externs s’ha dut a 
terme per incloure productes de fusta sostenible en bases de dades 
i catàlegs de productes 

"  S’ha dut a terme comunicació regular sobre fusta sostenible amb 
actors rellevants i sensibilització de la ciutadania  

"  Els objectius del Pla d’Acció de Fusta Sostenible de l’Ajuntament de 
Barcelona es mesuren i comuniquen a finals de cada any (2014, 
2015) 
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Guàrdia Urbana 


