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PROPOSTA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

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, un dels objectius del Compromís Ciutadà
per  la  Sostenibilitat  de  l'Agenda  21  de  Barcelona,  aprovat  l'any  2002,  és
contribuir  a  la protecció  dels  boscos del  planeta  i  a  promoure  l'ús  de fusta
certificada  ambientalment.  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 s'utilitzen per obres,
mobiliari urbà, parcs i jardins, serveis funeraris, oficines, etc. 

Amb aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona, a proposta del Consell Municipal
de Medi Ambient i Sostenibilitat, 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.

5) REALITZAR  accions  informatives  a  les  empreses  proveïdores  en
col·laboració  amb  altres  Ajuntaments  i  les  organitzacions  no
governamentals que promocionen el  comerç i consum responsable de la
fusta, per tal de difondre els seus objectius, beneficis i resultats, així com al
personal municipal. 

6) CONSTITUIR  una  Comissió  tècnica  de  treball  formada  per  tècnics  del
Sector de Serveis Generals, de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, del
Sector d'Urbanisme, de Serveis Funeraris de Barcelona SA i de la Direcció
d'Educació Ambiental, 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 a incorporar  igualment
criteris  de  sostenibilitat  en  la  compra  i  ús  de  fusta  i  productes  derivats,
d'acord  amb els  objectius  del  Compromís  Ciutadà  per  la  Sostenibilitat  -
Agenda 21 de Barcelona.
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