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1. PASSOS A SEGUIR PER IMPLANTAR I DESENVOLUPAR LA COMPRA DE FUSTA I PAPER 

Jornada informativa 
En el marc de l’Assemblea General del 

CILMA (8 d’abril) 

Sessions de formació 
Coordinació tècnica a càrrec d’Ecoinstitut 

Barcelona i Greenpeace 

CONSTITUCIÓ 
COMISSIÓ TÈCNICA 

FER LA COMANDA 
DE PAPER, FUSTA I 
ALTRES PRODUCTES 
DERIVATS 

Llistar productes que es 
compren, els seus proveïdors 
i la valoració econòmica 

Avaluació i seguiment de la
compra 
 
-Establir indicadors, per exemple els fulls 
consumits per persona i any i % de reciclats

APROVACIÓ EN EL PLE D’UN ACORD INSTITUCIONAL PER A LA 
COMPRA SOSTENIBLE DE FUSTA I PAPER 

- Proposta d’acord institucional 
- Criteris tècnics i ambientals per 

als plecs de contractació 

DEFINIR LES ACCIONS 
 
- Formació del personal de l’ajuntament (serveis tècnics) 
- Informar els proveïdors (responsable de compres) 
- Informar a la ciutadania (Ajuntament) 
- Incorporar criteris tècnics i mediambientals en els plecs de contractació (serveis 

tècnics i responsable de compres),... 

MEMBRES 
 
Secretari/interventor, responsable de compres, 
responsable de Medi Ambient, responsable d’Obres i 
Serveis, responsable de personal i/o formació, 
responsable d’informàtica, responsable de l’arxiu 
municipal,... a definir segons l’ens local. 

FUNCIONS 
 
-Impulsar accions 
-El orar informe ab

-... -Fer el seguiment 

APRO
INSTITU
COMPRA

PRODU

PAPER 
 
- Paper DIN A4, DIN A3 (paper en 

raima), paper continu 
- Blocs, tacs de notes, llib tes re
- Sobre i altres articles impresos 

(carpetes d’expedient,...) 

F
 
-
-  

-

-

Si els resultats són 
satisfactoris, ampliar amb 
altres productes i serveis. 

AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS 
I DIPUTACIÓ DE GIRONA 

CILMA 
Amb el suport de la DIPUTACIÓ DE GIRONA 
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USTA 

 Plafons i taulers de fusta 
 Portes, finestres, mampares,

baranes, etc. 
 Mobiliari (taules, cadires, 

prestatgeries, etc.) 
 Manufactures de fusta 

(llapis, penjarobes, quadres, 
etc).
 

.

Si els resultats no són 
satisfactoris, cal detectar les 
mancances i corregir-ho. 

VACIÓ D’ACORD 
CIONAL PER A LA 
 SOSTENIBLE DE 
CTES I SERVEIS 



 

2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER UN CONSUM RESPONSABLE DE 
PRODUCTES FORESTALS 

 
PRESENTAR EN EL PLE DE L’ENS LOCAL 

 
Una de les estratègies per contribuir al desenvolupament sostenible és la reducció de l’impacte 
ambiental de l’activitat humana sobre el planeta, disminuint els valors de la petjada ecològica. En 
aquest sentit, un dels objectius que s’han d’atènyer és el de contribuir a la protecció dels boscos, 
especialment els boscos primaris1 i promoure l’ús de productes forestals certificats. 
 
Les autoritats locals tenen una responsabilitat evident en la introducció de sistemes i de productes 
més respectuosos amb el medi ambient i, en concret, en la introducció dels derivats de la fusta2 
que es consumeixen com a material d’oficina (paper, mobiliari...), amb les contractacions d’obres, 
amb el mobiliari urbà i d’altres. 
 
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. La fabricació de paper 
reciclat no només minimitza la pressió sobre els recursos forestals sinó que també suposa un 
menor consum d’aigua i d’energia que el paper de fibra verge i, a més, estalvia un 74% de gasos 
que contaminen l’atmosfera i disminueix un 35% la contaminació de les aigües. El paper reciclat 
ha experimentat una evolució tecnològica que ha fet superar els problemes tècnics que suposava 
per les màquines i per a la seva posterior conservació. 
 
Atesos els beneficis ambientals en l’ús de fusta certificada així com en la utilització del paper 
reciclat i tenint en compte les recomanacions de la Comissió Europea, l’Ajuntament/Consell 
Comarcal/Diputació .......................... vol desenvolupar una política de compra de fusta i paper 
que contribueixi a una gestió racional i a un aprofitament més sostenible dels recursos 
naturals i, en concret, dels forestals. Per això, l’Àrea de ..................... proposa al Ple l’adopció 
dels següents compromisos que a continuació es detallen: 
 
 
EN LA COMPRA DE FUSTA 
 
PRIMER: Contribuir a la protecció dels boscos primaris i boscos d’alt valor per a la 
conservació de les espècies forestals amenaçades, evitant la compra de fusta i de productes 
d’origen forestal provinents d’espècies en risc d’extinció i d’explotacions il·legals o de “fusta en 
conflicte”3. 
 

                                                           
1 Els boscos primaris són grans extensions d’ecosistemes forestals, testimonis del que van ser els boscos originals del planeta, que no 
han estat transformats o alterats per l’activitat humana. 
2 En aquest document el terme de fusta no només fa referència a la matèria en brut sinó també a qualsevol producte manufacturat 
derivat de la fusta. 
3 S’anomena fusta de conflicte” la que procedeix de països governats per dictadures militars i amb fraccions guerrilleres (Burma) o 
implicats en conflictes regionals (Libèria i Congo). 
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SEGON: Promoure l’adquisició de fusta certificada amb certificacions forestals 
independents i compromeses amb termes ecològics i socials, amb l’ordre de preferència dels 
requisits més exigents.
 
TERCER: Promoure l’adquisició de fusta local, atès que minimitza els impactes del transport i 
recolza les economies locals.   
 
QUART: Promoure la reutilització de fusta (provinent d’enderroc) i l’ús de fusta reciclada (com 
conglomerats), per tal de minimitzar la pressió sobre els recursos forestals.  
 
CINQUÈ: Afavorir el consum de fusta, suro i altres productes forestals enfront d’altres 
materials tòxics o de materials que la seva producció és més cara, contaminant i generadora de 
residus (PVC, alumini, ferro, ciment…). Els productes forestals són d’origen natural, procedents de 
recursos renovables, biodegradables i poden ser reutilitzats i/o reciclats. El seu cicle de vida és 
òptim des del punt de vista ambiental. Són magatzems naturals de carboni i el seu consum 
responsable afavoreix el desenvolupament socioeconòmic de les poblacions rurals. S’ha de 
consumir productes forestals, però de manera responsable. 
 
 
EN LA COMPRA DE PAPER 
 
SISÈ: Promoure l’adquisició de paper amb l’ordre de preferència dels requisits ambientals més 
exigents, prioritzant el paper 100% reciclat postconsum i blanquejat totalment sense clor 
(TCF)4 per a fotocopiadores, impressores, màquines de fax i escriptura manual. Excepte, el paper 
destinat als arxius locals per a conservar-los permanentment (expedients, memòries, informes, 
etc.) En aquests casos, motivats per causes tècniques i no estètiques, es podrà utilitzar paper 
blanc procedent de fibra verge certificada d’acord amb les normes del FSC5 o sistema equivalent, 
que ofereixin les mínimes garanties de que no prové de l’explotació il·legal de boscos, de tales 
clandestines o de processos de producció bruta i compleixen les Normes Internacionals de Treball 
i dels Drets Humans. 
 
SETÈ: Usar exclusivament paper 100% reciclat postconsum per als productes impresos d’ús 
quotidià amb el logotip, com són les targetes professionals, els sobres, el paper membret i les 
carpetes d’expedients, etc. 
 
VUITÈ: Emprar exclusivament productes de paper reciclat i sempre que sigui possible, sense 
blanquejar per al material d’oficina de vida curta, com són els quaderns de notes, les llibretes, 
les agendes, els dietaris, etc. 
 
 
 

                                                           
4 Total Chlorine Free (TCF) 
5 Forest Stewardship Council (FSC) 
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NOVÈ: Respecte al consum responsable de paper, es recomana la racionalització del seu ús i 
en especial: 

- La impressió i la còpia del paper per les dues cares. 
- La utilització, tant com sigui possible, dels mitjans electrònics (missatges, comunicacions i 

arxius) per reduir la impressió de paper. 
- L’ajustament del nombre d’exemplars o còpies d’un document a les necessitats reals. 
- La recollida selectiva a les mateixes dependències dels diferents tipus de paper utilitzat. 
 
 
És en aquests sentit, que tant per l’adquisició de fusta certificada com pel subministrament de 
paper, s’acotaran els següents compromisos: 
 
DESÈ: Constituir una comissió tècnica de treball, per tal d’impulsar les accions oportunes per 
executar aquests compromisos i desenvolupar els criteris tècnics i ambientals per als plecs de 
condicions tècniques dels contractes d’obres i de subministraments. 
 
ONZÈ: Informar al personal de la corporació local dels acords i aprovar que, en els programes 
de formació interna, s’incloguin hores de formació per donar criteris i bones pràctiques 
ambientals, en la compra de productes, la contractació i el manteniment de serveis, contribuint a 
un consum responsable tant de fusta com de paper. 
 
DOTZÈ: Incorporar els criteris tècnics i ambientals en els plecs de condicions tècniques 
dels contractes d’obres i de subministraments. (vegeu annexos 1 i 2). 
 
TRETZÈ: Dur a terme accions informatives a les empreses subministradores i contractistes 
per tal de difondre els acords de la corporació local i alhora promoure una ambientalització dels 
seus productes i serveis ofertats (vegeu annexos 3 i 4). 
 
CATORZÈ: Convidar a tots els agents socials i econòmics a incorporar, igualment, criteris 
de sostenibilitat en la compra i en l’ús de fusta i de productes derivats. 
 
 
 
Xxxxx 
Regidor de Medi Ambient 
Conseller de Medi Ambient 
Diputat de l’Àrea de Medi Ambient 
 
XXXXX, XX de XXXX de 2005 
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ANNEX 1: Proposta de criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions tècniques 
del subministrament de fusta i productes de fusta 
 

Clàusula 1. Fusta i productes de fusta 

- Plafons i taulers de fusta 

- Portes, finestres, mampares, baranes, etc. 

- Mobiliari (taules, cadires, prestatgeries, etc.). 

- Manufactures de fusta (llapis, penjarobes, quadres, etc). 

- ... 
 

Clàusula 2. Característiques ambientals 

S’especificaran els requisits tècnics que ha de tenir la fusta, en comptes de sol·licitar espècies 
concretes de fusta, així es permet ampliar la possibilitat d’adquirir fustes amb certificació forestal 
independent. Aquesta mesura també evita que la demanda es concentri en les espècies més 
conegudes o de moda, algunes de les quals són poc freqüents o sotmeses a una pressió 
excessiva.  

- El disseny de mobiliari serà: atemporal, modular, plegable, multifuncional, etc. 

- Llarga durabilitat. 

- Mobiliari recobert amb pintures amb pigments naturals o a l’aigua. 

- És recomanable que siguin monomaterials o bé que la combinació de fusta amb altres 
materials (plàstic, vidre, metall, entapissat) sigui inferior al 25% en pes. 

- Amb peces recanviables (ex. tapisseria). 

- La distribució ha de ser en envasos i/o embalatges que minimitzen la quantitat necessària, 
reutilitzables o de contingut reciclat o fàcilment reciclable. 

- En els exteriors, cal evitar el tec i altres fustes dures tropicals en benefici de materials com la 
canya, el vímet, la lona, etc. 

- En interiors, cal utilitzar fustes autòctones (roure, pi, cirerer, garrofer, etc.) i no utilitzar fustes de 
caoba o de tec procedents de boscos tropicals. 
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Clàusula 3. Presentació de certificats 

S’establirà un ordre de preferència de certificats i documents acreditatius, prioritzant aquells que 
ofereixin major informació sobre les característiques ambientals del producte, la sostenibilitat en la 
producció i en l’extracció, i sobre els criteris socials que es requereixen en el procés d’acreditació. 
L’ordre serà el següent de major a menor:  

I. Fusta o productes de fusta certificada conforme a les normes del FSC (Forest 
Stewardship Council), o les normes d’un sistema equivalent que compleixi els criteris: la 
protecció de la biodiversitat, incloent-hi 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 finals s’han elaborat amb fusta certificada, el reconeixement dels drets dels 
pobles indígenes i la seva manera de viure; 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. 

II. Fusta o productes de fusta certificada per altres sistemes de certificació de gestió 
forestal d’àmbit estatal o regional expedits per una tercera part independent: SFI 
(Sustainable Forestry Initiative), CSA (Canadian Standards Association), PEFC (Pan 
European Forest Certification), MTCC (Malaysan Timber Certification Council) o 
equivalents. 

III. Documents que acreditin que la fusta o els productes de fusta procedeixen d’empreses 
compromeses amb la gestió forestal sostenible mitjançant aliances i col·laboracions amb 
ONG i fundacions, progressant cap a una certificació de la gestió forestal. En aquest cas 
es demanarà una descripció de les mesures inicialment preses. 

 

En absència de qualsevol dels documents anteriors, serà imprescindible exigir als proveïdors la 
documentació que doni unes mínimes garanties que la fusta no procedeix de tales il·legals: 

- Certificat d’origen degudament compulsat per l’autoritat competent (s’ha de demanar 
sempre). 

- Permís d’exportació del país d’origen. 

- Guia de transport o justificant d’embarcament de productes forestals que identifica quan i 
per qui va ser exportada la fusta. 

- Contracte de venta que indiqui a qui i quan va ser venuda la fusta i que demostri que 
l’exportador era el propietari legal de la fusta. 

- Documentació duanera emesa pel país importador (ha de concordar amb els documents 
d’exportació). 
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- Malgrat no és convenient la compra d’espècies amenaçades, en els casos permesos caldrà 
demandar la corresponent documentació CITES6 (tant del país exportador com de 
l’importador). 

 

Clàusula 4. Altres requisits 

- Es valorarà que s’acrediti que és fusta gestionada amb un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal (PTGMF). 

- També es valorarà que el fabricant o el proveïdor demostri disposar d’un certificat de 
gestió ambiental ISO 14001 o EMAS. 

 

Clàusula 4. Proposta valoració 
 
S’establirà el valor dels criteris ambientals, així com, la dels altres criteris a valorar (econòmic, 
tècnics, de servei, del proveïdor, etc.). 
 
Des del Centre Català del Reciclatge es recomana que el percentatge de valoració dels criteris 
ambientals sigui entre el 10% i 20% respecte el total. 
 
Dins els criteris ambientals que avaluen la fusta o el producte derivat de la fusta, si aquests 
disposen del certificat FSC s’atorgarà la puntuació màxima. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Comercialització d’espècies en perill d’extinció 

El conveni CITES, ratificat per 160 països –entre ells Espanya-, regula la comercialització d’espècies en perill d’extinció. Respecte a les 
espècies arbòries amenaçades, CITES recull un llistat amb tres classificacions. Les restriccions sobre la comercialització de les 
espècies recollides en cada llista depenen del risc d’extinció de cada espècie. És recomanable utilitzar únicament espècies incloses en 
el Conveni CITES quan estiguin certificades per un sistema independent creïble com el FSC. 

Consultar: Conveni CITES: www.cites.org ; Llista vermella d’espècies amenaçades: www.redlist.org (per a informació suplementària); 
The Global Trees Campaign: www.globaltrees.org/abou_espa.asp (per a informació suplementària). 
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ANNEX 2: Proposta de criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions tècniques 
del subministrament de paper
 

Clàusula 1. Paper 

El paper s’escollirà segons convingui en fulls de diferents formats i gramatges aptes per ser usats 
en impressores, faxos i fotocopiadores. 

La presentació de mostres dels articles és imprescindible i té com a finalitat avaluar el 
comportament del paper davant les màquines (impressores, fotocopiadores i faxos) a les que va 
destinat. Els resultats de les proves realitzades seran un índex per al seguiment del manteniment 
de la qualitat una vegada adjudicat el subministrament. 

Sempre que sigui adient es recomana la compra de paquets grans de paper (500 fulls o més). 

 

Clàusula 2. Característiques ambientals 
 

− Si es tracta de paper reciclat, la primera matèria reciclada ha de ser com a mínim un 90% en 
pes. 

− Si es tracta de paper verge, la fibra ha de procedir de boscos o plantacions gestionades 
sosteniblement. 

− La pasta ha de ser, o bé, no blanquejada, o bé, banquejada totalment lliure de clor (TCF). 

− Tant el paper reciclat com l’ecològic han de garantir una durabilitat mínima de varis 
centenars d’anys. Per tant, han de complir la norma alemanya DIN 6738 o ISO 5360 classe 
LDK 12.80 com a mínim. 

− Tots els papers ofertats han de ser compatibles amb els models de fotocopiadores, màquines 
de fax i impressores làser/injecció de tinta que existeixin actualment en el mercat. Si no és així, 
el proveïdor haurà d’especificar detalladament les màquines que no poden utilitzar aquest tipus 
de paper. 
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Clàusula 3. Presentació de certificats 
 
Certificat ambiental 
S’establirà un ordre de preferència de certificats, prioritzant aquells que ofereixin un major 
percentatge de fibres reciclades. El paper sempre haurà de ser blanquejat sense clor (TCF) i en el 
procés productiu no s’hi hauran utilitzat substàncies o preparats que continguin metalls pesants. 
L’ordre serà el següent de major a menor: 

 
Paper reciclat: 
I. Paper reciclat certificat Àngel Blau (100% reciclat) 
II. Paper reciclat certificat Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (90% reciclat) o 

equivalents. 
 
Paper no reciclat: 
III. Paper certificat seguint les normes del FSC o sistema equivalent. 
IV. Paper amb segell del Cigne Blanc i altres ecoetiquetes. 

 

En absència de qualsevol dels anteriors certificats, serà imprescindible exigir als proveïdors la 
següent documentació: 

- Presentació d’una declaració del fabricant de la pasta del paper i/o del fabricant del paper que 
certifiqui que el paper és blanquejat totalment lliure de clor (TCF). 

- Presentació d’una declaració del fabricant que en el procés de producció no s’han utilitzat 
substàncies o preparats que continguin metalls pesants, especialment crom, mercuri, 
cadmi, coure, cinc i níquel. 

 
Certificat de durabilitat mínima 
Certificat que acrediti el compliment de la norma alemanya DIN 6738 o ISO 5360 classe LDK 
12.80 com a mínim, la qual certifica una durabilitat mínima de varis centenars d’anys. El certificat 
de durabilitat no caldrà presentar-ho quan es presenti un certificat d’ecoetiqueta ambiental que 
inclogui en els seus criteris de concessió aquesta condició sobre la durabilitat. Per exemple, la 
certificació de l’etiqueta Àngel Blau inclou entre els seus criteris de concessió el compliment de la 
norma alemanya DIN 6738 classe LDK12.80. 
 

Clàusula 4. Altres requisits 

- També es valorarà que el fabricant o el proveïdor demostri disposar d’un certificat de 
gestió ambiental ISO 14001 o EMAS. 
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Clàusula 4. Proposta valoració 
 
S’establirà el valor dels criteris ambientals, així com, la dels altres criteris a valorar (econòmics, 
tècnics, de servei, del proveïdor, etc.). 
 
Des del Centre Català del Reciclatge es recomana que el percentatge de valoració dels criteris 
ambientals sigui entre el 10% i 20% respecte el total. 
 
Dins els criteris ambientals que avaluen el paper, si aquests disposen del certificat Àngel Blau 
s’atorgarà la puntuació màxima. 
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ANNEX 3: Informar i recolzar als contractistes i als proveïdors 

S’informarà als contractistes i proveïdors del nou plantejament en la compra de fusta, així com es 
procurarà facilitar-los informació de com obtenir fusta certificada. S’aprofitarà l’oportunitat per 
sol·licitar informació sobre els productes que proveeixen a l’ens.  
 
MODEL DE CARTA ALS PROVEÏDORS 
 
Benvolgut proveïdor / Benvolguda proveïdora, 
 
Em dirigeixo a vostè per informar-lo/la que el (DIA/MES/ANY) posarem en pràctica una nova política 
d’abastiment de productes de paper i fusta amb la finalitat d’assegurar que només comprem paper i 
productes d’origen forestal procedent de fonts socialment i ambientalment sostenibles. Li demanem que 
com a proveïdor/a que apreciem, cooperi amb nosaltres i en ajudi a dur a la pràctica aquesta política. 
 
Per millorar la gestió forestal dels boscos del planeta, volem explorar les diferents maneres com podríem 
obtenir subministrament, o de paper reciclat fet a partir de residus postconsum, o de paper independentment 
certificat, segons els estàndards del Forest Stewardship Council (FSC). 
 
Per al cas de la fusta i els productes de fusta, també volem subministrament de productes amb el segell 
FSC. Per al vostre coneixement, podeu disposar d’una base de dades amb productes FSC en tot el món a: 
www.fsc-info.org i informació FSC Espanya a: www.fsc-spain.org. 
 
Desitgem dur a terme la nostra nova política treballant, tant com sigui possible, amb els nostres proveïdors 
habituals per obtenir productes de fusta i paper que satisfacin els nostres nous requisits. Amb aquesta 
finalitat, necessitem revisar el nostre abastiment actual per identificar amb exactitud les fonts forestals 
originals de les quals provenen tots els productes de fusta i paper que adquirim. Li estaríem, per tant, 
agraïts si pogués completar i enviar-nos el formulari de verificació de la cadena de custòdia adjunt, abans 
dels propers 30 dies. 
 
Amb aquesta revisió pretenem determinar cinc punts claus: 
 
1. Quins productes li comprem (espècies i volum). 
2. Si la fusta i el paper que li comprem actualment està certificada i, si ho està, segons quins estàndard 

(per exemple, no certificada, Esquema Paneuropeu de Certificació, esquema Finlandès de Certificació 
Forestal, esquema de l’Associació Canadenca d’Estàndards, Àngel Blau, etc.) Determinar volums. 

3. Saber quins són els proveïdors originals de fusta, mobiliari, etc., així com de qualsevol fibra de fusta 
utilitzada a la fabricació de paper. 

4. A quin país són els boscos que produeixen aquests productes o materials. 
5. Quines garanties li han proporcionat per garantir que aquestes operacions forestals no procedeixen de 

tales il·legals o contribueixen a la degradació d’àrees de boscos primaris. 
 
Som conscients que algunes d’aquestes dades no són fàcils d’aconseguir. Si no pot respondre a alguna 
d’aquestes qüestions amb seguretat, per la seva manca d’informació, si us plau, contacti amb nosaltres. 
 
Li agraïm el seu ajut amb aquesta revisió, i esperem seguir treballant positivament amb vostè en aquests 
temes. 
 
Gràcies per la seva atenció. 
 
Molt atentament, 
 
XXXX 
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Per poder realitzar un seguiment efectiu del compromís de compra responsable és aconsellable 
recopilar i gestionar la informació sol·licitada en una base de dades. Entre altres dades s’haurà 
d’incloure la data en que es subministra la informació i la data en que s’ha d’actualitzar aquesta 
informació. No tots els proveïdors completaran el qüestionari de forma satisfactòria en un primer 
moment. La informació que no sigui subministrada ha d’obtenir-se per mitjà d’un pla d’acció, 
identificant els terminis i la matèria subministrable, conforme lo acordat mútuament amb el 
proveïdor. 
 
ANNEX 4: Conèixer l’origen de la fusta continguda en un producte 

S’ha de conèixer l’origen de la fusta i dels productes manufacturats (per exemple portes, finestres, 
cadires...). Els proveïdors han d’aportar la documentació necessària de tota compravenda que hi 
hagi hagut des de la primera venta de la fusta en brut.  

En el cas de productes amb certificació forestal independent, s’ha de comprovar l’albarà o la 
factura del proveïdor, on ha d’aparèixer amb claredat que s’ha subministrat fusta independentment 
certificada. En el cas de productes certificats amb FSC, la factura també ha d’incloure un codi 
numèric7 que identifica a la companyia certificada. 
 
MODEL DE FORMULARI DE VERIFICACIÓ DE LA CADENA DE CUSTÒDIA 
 
Nom de l’empresa d’abastiment ....................................................................................... 

Persona de contacte ......................................................................................................... 

Tractament/Càrrec ............................................................................................................ 

Adreça .............................................................................................................................. 

Tel. ............................................. Adreça electrònica ....................................................... 

 
Instruccions:  
 
1. Nom del producte que comprem a la seva empresa 
 
2. Certificats, segells i altres distintius que posseeix el producte, així com el percentatge de fusta no 

certificada/ certificada i el sistema de certificació corresponent. 
 
3. Noms de les empreses que subministren fibra de fusta verge per a aquest producte paperer. El mateix 

per als fabricants de fusta. 
 
4. País de procedència de la fusta emprada i/o de la fibra de fusta verge per al producte de paper. 
 
5. Nom de la paperera on es processa la polpa i nom del fabricant. El mateix en el cas de productes de 

fusta (serradora i empresa transformadora). 
                                                           
7 Un exemple de codi seria: SW-COC-0213. La primera secció són les inicials de l’entitat que ha emès el certificat (SW de Smart Wood 
Program en aquest cas). En la segona secció s’inclouen les inicials que representen el tipus de certificat: FM per a gestió forestal, COC 
per a cadena de custòdia* i FM/COC per a certificat conjunt de gestió forestal i cadena de custòdia. La tercera secció és un número únic 
que identifica a la companyia certificada. És assignat per la entitat certificadora que emet el certificat (per tant, SW en aquest cas). 
 

*Els proveïdors no poden comercialitzar productes amb certificació forestal FSC sense una acreditació conforme han establert les 
disposicions adequades per poder comercialitzar fusta FSC (espai diferenciat, control de les entrades i sortides per una empresa 
auditora, etc.). 
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6. Quina garantia es dóna per a assegurar que el producte no procedeix de tales il·legals o de la 

degradació de boscos primaris. 
 
7. Està el producte de paper totalment lliure de clor? Ha estat processat sense clor o elementalment lliure 

de clor? Quines resines/dissolvent s’han emprat en la producció d’aquest producte? 
 
8. Signatura, data i nombre de telèfon del representant del fabricant que verifiqui l’exactitud de les dades, 

si és diferent del proveïdor. 
 
 
Amb aquest document certifico que s’han fet tots els esforços raonables per a obtenir la informació 
sol·licitada, i que les dades proporcionades són completes i precises, segons el meu parer. 
 
 
Nom: ................................................................................................................................. 
 
Data: ............................................................ Signatura: 
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3. BASES DE DADES D’ECOPRODUCTES ENTRE ELLS LA FUSTA I ELS DERIVATS 
DE LA FUSTA 

 

FSC-INFO 
Buscador de productes forestals amb el segell FSC, on es poden trobar números de certificats, 
empreses i boscos certificats per països o continents i també espècies de fusta amb segell 
FSC, etc. 
http://www.fsc-info.org/default.htm
 

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental 
Base de dades de productes i serveis certificats amb el Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental i amb l’Ecoetiqueta Ecològica Europea atorgats a Catalunya pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/productes.htm
 
Ecoetiqueta Ecològica Europea 
Catàleg europeu de productes etiquetats amb l’Ecoetiqueta Ecològica Europea on la consulta 
es pot realitzar per països, per categoria de productes i per empreses. 
http://www.eco-label.com/
 
Blue Angel 
Catàleg de productes etiquetats amb el sistema d’ecoetiquetatge alemany Àngel Blau on la 
consulta es pot fer per categoria de productes o ecoetiquetes. 
http://www.blauer-engel.de
 
Nordic Ecolabelling 
Catàleg d’ecoproductes etiquetats amb el sistema dels països nòrdics Cigne Blanc on la 
consulta es pot fer per categories de productes. 
http://www.svanen.nu/eng
 
AENOR Medi Ambient 
Buscador de productes i serveis certificats amb el segell AENOR Medi Ambient. 
http://www.aenor.es
 
Base de dades d’ecoproductes del manual de compra verda municipal editat per la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 2002 
En aquest manual trobem un conjunt de fitxes amb possibles criteris a incorporar en el procés 
d’adquisició de productes i una base de dades d’exemples de 156 productes disponibles en el 
mercat. 
http://www.diba.es/xarxasost/cat/compraverda.pdf
 
Catàleg de productes reciclats del Centre Català del Reciclatge 
La consulta es pot realitzar per sectors (oficina, jardineria, ...) i per materials (paper i cartró, 
vidre, plàstic, fusta, ...) 
http://www.arc-cat.net/ccr/consultes/productes/
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Base de dades d’ecoproductes a la llar. Centre de Recursos de Barcelona Sostenible. 
2003 
Es pot realitzar la consulta per categoria, per espai d’ús, per ecoetiqueta i per empresa. 
http://www.bcn.es/agenda21/crbs
 
Plataforma europea per a productes i serveis verds 
Base de dades de tot tipus de productes i serveis. Només amb anglès. 
http://www.ecomarket.net/
 
 

4. RELACIÓ D’ACORDS INSTITUCIONALS I PLECS DE PRESCRIPCIONS 
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A LA COMPRA PÚBLICA 
 
En el CILMA disposem de la següent informació: 
 

− Mesura de Govern sobre l’ambientalització dels serveis municipals i declaració institucional 
sobre la fusta. Ajuntament de Barcelona 

 
− Plecs de prescripcions administratives i tècniques per al subministrament de paper. Oficina 

Verda. Ajuntament de Barcelona 
http://www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/ 

 
− Plecs de prescripcions administratives i tècniques per al subministrament de paper blanc 

ecològicTCF per atendre les necessitats dels diferents departaments i organismes autònoms i 
de papers especials destinats a la unitat d’impressió i reprografia. Diputació de Barcelona. 

 
− Declaració institucional  i proposta de mesura de govern per a la compra pública de fusta amb 

certificat de gestió forestal sostenible. Sant Boi de Llobregat 
 
− Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte de subministrament de material 

d’oficina. Ajuntament de Granollers 
 

− Dictamen i acord de Ple sobre la compra verda en la contractació administrativa municipal. 
Ajuntament de Badalona 
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