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AJUNTAMENTS AMICS DELS BOSCOS PRIMARIS 
 

ADQUISICIONS PÚBLIQUES ECOLÒGIQUES 
 

L'AJUNTAMENT DE SANT BOI, COMPROMÈS AMB EL MEDI AMBIENT,  
SE SUMA A LA CAMPANYA PER A DETENIR LA TALA IL·LEGAL  

I DESTRUCTIVA DELS ÚLTIMS BOSCOS PRIMARIS 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGENDA 21 SANT BOI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
 

Per a la compra pública de fusta amb certificat de gestió forestal sostenible 
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL MUNICIPAL 
 
 

Una de les estratègies urbanes per contribuir al desenvolupament sostenible és 
la reducció de l'impacte ambiental de la ciutat sobre el planeta, disminuint la petjada 
ecològica. En aquest sentit, una de les accions del Pla d'Acció 2003-2010 per la 
Sostenibilitat de l'Agenda 21 de Sant Boi, aprovat l'any 2003, és contribuir a frenar la 
desforestació dels boscos del planeta consumint fusta amb certificat de gestió forestal 
sostenible, amb l'objectiu de consumir amb justícia i racionalitat.  
 

Les autoritats locals tenen una responsabilitat evident en la introducció de 
sistemes i productes més respectuosos amb el medi ambient i en concret en els 
derivats de la fusta, que es consumeixen per a material d'oficina (paper i mobiliari), o 
en obres, mobiliari urbà, parcs i jardins, etc. 
 

Amb aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat vol desenvolupar una 
política de compra de fusta que contribueixi a una gestió racional i aprofitament més 
sostenible dels recursos naturals i, en concret, dels forestals. Per això es presenta la 
següent Declaració Institucional, amb el compromís de: 
 

1. CONTRIBUIR a la protecció dels boscos primaris i boscos d’alt valor per a la 
conservació així com d’espècies forestals amenaçades, evitant la compra de 
fusta procedent d’aquests boscos, especialment pel que fa la fusta tropical, a 
no ser que estigui certificada amb certificacions independents i compromeses 
en termes ecològics i socials. 

 
2. PROMOURE l’ús de fusta que no procedeixi d’explotació il·legal de boscos o 

de tala clandestina a través de la compra de productes de fusta amb una clara 
certificació de procedència i que ofereixin les degudes garanties de protecció 
del medi i compliment de les Normes Internacionals del Treball i Drets Humans 
(OIT), 

 
3. PROMOURE l’adquisició de fusta certificada amb certificacions que compleixin 

els requisits més exigents, que poden ser segons els casos: 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 custodia que 
garantitzi que els productes finals s’hagin elaborat amb fusta certificada; el 
reconeixement dels drets dels pobles indígenes i el seu mode de vida; la 
millora de les condicions laborals i socials dels treballadors i de les comunitats 
locals; la participació i consens amb les organitzacions no governamentals. 

 
4. DESENVOLUPAR els criteris tècnics en una Instrucció als Serveis i incorporar-

los als Plecs de Condicions Tècniques dels contractes municipals d’obres i 
subministraments. 
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5. REALITZAR accions informatives al personal municipal, a les empreses 

proveïdores, agents socials i econòmics i ciutadania en general, en 
col·laboració amb altres Ajuntaments i les organitzacions no governamentals 
que promocionin el comerç i consum responsable de la fusta, per tal de 
difondre els seus objectius, beneficis i resultats. 

 
6. CONSTITUIR una Comissió tècnica de treball formada per tècnics de Serveis 

Interns, de Promoció i Disseny de la Ciutat, Acció Ciutadana, Serveis de la 
Ciutat i Medi Ambient, per tal d'impulsar les accions oportunes per executar 
aquesta decisió i elaborar un informe de gestió anual amb els resultats assolits. 

 
7. CONVIDAR a tots els agents socials i econòmics, especialment als adherits al 

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, a incorporar igualment criteris de 
sostenibilitat en la compra i ús de fusta i productes derivats, d'acord amb els 
objectius de l'Agenda 21 de Sant Boi. 

 
 
 
 
Sant Boi de Llobregat, març de 2004 
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ANNEX I 

 
PROPOSTA MESURA DE GOVERN 

 
Política responsable de compra de fusta 

 
 

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en el marc dels objectius de l'Agenda 21 
Local i d'acord amb la Declaració Institucional aprovada en aquest sentit, vol 
desenvolupar una política de compra de fusta que contribueixi a una gestió racional i 
aprofitament més sostenible dels recursos forestals i a excloure de forma immediata 
l’adquisició de fusta procedent d’explotacions il·legals.  
 
Amb aquest motiu, es presenta la següent Mesura de Govern: 
 
1. Per promoure l’adquisició de fusta certificada amb certificacions que compleixin els 
requisits més exigents, caldrà demanar un certificat forestal expedit per a un 
organisme independent que compleixi els següents criteris, quan siguin aplicables: 
 

a) protecció de la biodiversitat, inclosa la conservació dels boscos primaris i/o 
d'interès per a la conservació;  

b) la gestió forestal a llarg termini; 
c) la cadena de custodia que garantitzi que els productes finals s’hagin elaborat 

amb fusta certificada; 
d) el reconeixement dels drets dels pobles indígenes i la seva manera de vida; 
e) la millora de les condicions laborals i socials dels treballadors i de les 

comunitats locals; 
f) la participació i consens amb les organitzacions no governamentals. 
 

2. En la contractació pública municipal s'establirà un ordre de preferència de certificats 
i documents acreditatius, prioritzant aquells que ofereixen major informació sobre les 
característiques ambientals del producte, la sostenibilitat en producció i extracció així 
com dels criteris socials requerits en el procés d’acreditació. 
 
L’ordre serà de major a menor: 
 

I. fusta o productes de fusta amb segell FSC o certificacions equivalents. 
 

II. altres certificats de gestió forestal d’àmbit nacional o regional expedits per 
una tercera part independent (PEFC, Àngel Blau, DGQA o equivalents). 

 
III. Documents que acreditin que la fusta o els productes de fusta provinguin 

d’empreses compromeses amb la gestió forestal sostenible a través 
d’aliances i col·laboracions amb ONGs progressant cap a una certificació 
de la gestió forestal. En aquest cas es demana una descripció de les 
mesures iniciades. 
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3. Per evitar l’adquisició de fusta procedent d’explotació il·legal es demanarà als 
proveïdors un certificat de procedència de la fusta (país i regió). En cas de compra de 
fusta tropical, aquesta haurà de posseir obligatòriament un certificat forestal que 
compleixi tots els criteris a) / f) anteriorment esmentats per tal d’evitar els productes de 
fusta que provenen de tales il·legals o zones de conflicte (la possessió del certificat 
forestal FSC o equivalent justifica el compliment de tots els criteris esmentats). 
 
4. L’aprofitament més sostenible dels recursos forestals implica la reutilització de les 
matèries primeres procedents de processos de reciclatge, com és el cas del paper. Per 
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: 

I. paper reciclat certificat amb Àngel Blau, DGQA o equivalents. 
II. paper reciclat amb certificats d’altres organismes no oficials. 

 
Paper no reciclat: 

I. paper amb segell FSC. 
II. paper amb segell Cigne Blanc, DGQA o equivalents. 

 
5. Si es considera oportú es podran definir criteris addicionals respecte al tractament 
de la fusta que garanteixin un baix impacte ambiental (com p.ex. tractament autoclau 
per fustes utilitzades al exterior o altres tractaments que excloguin substàncies 
perilloses). Aquest criteris es poden establir segons els criteris del DGQA per a fusta i 
productes derivats de fusta. 
 
 
Sant Boi de Llobregat, març de 2004. 
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ANNEX II 
 

MODEL DE CARTA ALS PROVEÏDORS 
 
Estimado proveedor: 
 
Me dirijo a usted para informarle de que a partir del día 15 de marzo del 2004 hemos puesto en 
funcionamiento una nueva política de abastecimiento de productos de papel y madera con el fin 
de asegurar que sólo compramos papel y productos de origen forestal procedente de fuentes 
social y ambientalmente sostenibles.  Le pedimos que, como proveedor que apreciamos, 
coopere con nosotros y nos ayude a implementar esta política. 
 
Últimamente, se ha llamado nuestra atención sobre el hecho de que los productos de papel 
que utilizamos podrían contener fibra de madera procedente de bosques primarios. Nos 
gustaría cambiar esta situación y estamos dispuestos a explorar las formas en las que 
podríamos obtener suministros bien de papel reciclado hecho a partir de residuos post-
consumo o bien papel independientemente certificado según los estándares del Forest 
Stewardship Council (FSC.) 
 
Para el caso de la madera y productos de madera, también deseamos contar con suministros 
de productos que tengan el sello FSC. 
 
Deseamos llevar a cabo nuestra nueva política, trabajando en la medida de lo posible con 
nuestros provee- dores habituales, para obtener productos de madera y papel que satisfagan 
nuestros nuevos requisitos, a la vez que mantenemos nuestras valiosas relaciones 
comerciales. Con este fin, necesitamos revisar nuestro abastecimiento actual para identificar 
con exactitud las fuentes forestales originales de las que provienen todos los productos de 
madera y papel que adquirimos. Le estaríamos, por tanto, agradecidos si pudiese completar y 
mandarnos el formulario de Verificación de la Cadena de Custodia adjunto, antes de los 
siguientes 30 días. 
 
Con esta revisión pretendemos determinar cinco puntos claves: 
 
1. Qué productos le compramos a usted 
2. Si la madera y el papel que compramos actualmente está certificada y en caso de estarlo, 
según qué estándares (por ejemplo, no certificada, esquema Paneuropeo de Certificación, 
esquema Finlandés de Certificación Forestal, esquema de la Asociación Canadiense de 
Estándares, Angel Azul ) 
3. Los proveedores originales de madera, mobiliario, etc. así como cualquier fibra de madera 
usada en la fabricación de papel. 
4. Dónde se ubican sus operaciones forestales. 
5. Qué garantías se les han proporcionado para garantizar que estas operaciones forestales no 
contribuyen a la degradación de áreas de bosques primarios. 
 
Somos conscientes de que algunos de estos datos no son fáciles de conseguir. Si no puede 
responder a alguna de estas cuestiones con seguridad, debido a su falta de información, por 
favor, contacte con nosotros para que podamos discutir cómo seguir adelante. 
 
Le agradecemos su ayuda con esta revisión y esperamos seguir trabajando positivamente con 
usted en estos asuntos. 
 
Gracias por su atención. 
 
Atentamente, 
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ANNEX III 
 

MODEL DE FORMULARI DE VERIFICACIÓ DE LA CADENA DE CUSTODIA 
 
Nombre de la empresa abastecedora 
Persona de contacto Tratamiento/Cargo 
Dirección 
Tel.: 
Correo electrónico: 
 
Instrucciones: 
 
1.Nombre del producto que compramos a su empresa. 
 
2.Certificados, sellos y otros distintivos que posee el 
producto, así como el porcentaje 
de madera no certificada /certificada y el sistema de 
certificación usado, por ejemplo, 
Esquema Paneuropeo de Certificación, esquema Finlandés de 
Certificación Forestal, 
esquema de la Asociación Canadiense de Estándares, tc. 
 
3.Nombres de todas las empresas que suministran fibra de madera 
virgen para este 
producto papelero. Idem para los fabricados de madera. 
 
4.País de procedencia de la madera utilizada y/o de la fibra de 
madera virgen para el 
producto de papel, incluyendo su ubicación, la región y el país 
de origen. 
 
5.Nombre de la papelera en la que se procesa la pulpa y del 
fabricante. Idem en caso 
de productos de madera. 
 
6.¿Qué garantía se da para asegurar que el producto no 
contribuye a la degradación 
de bosques primarios? 
 
7.¿Está el producto de papel totalmente libre de cloro, ha sido 
procesado sin cloro, 
elementalmente libre de cloro?¿Qué resinas /disolventes se han 
usado en la 
producción de este producto? 
 
8.Firma, fecha y número de teléfono del representante del 
fabricante que verifica la 
exactitud de los datos, si es distinto al proveedor. 
 
Por la presente certifico que se han hecho todos los esfuerzos 
razonables para obtener 
la información requerida y que los datos proporcionados son 
completos y precisos 
según mi entendimiento. 
 
Nombre 
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Firma 
Fecha 


