
DECLARACIÓ DE COMPROMÍS

DE CADENA DE CUSTÒDIA FSC® (Nº. LICENCIA FSC®
C138143)  I PEFCTM

La direcció de MADERAS SAN ANDRÉS ha decidit  implantar un Sistema de Gestió  de la

Cadena de Custòdia conforme als requisits de l’estàndard FSC® i PEFCTM, per als productes

comercialitzats per l’empresa.

El sistema implantat de cadena de custòdia FSC® i PEFCTM descriu tots els requisits de gestió i

producció per al control de la cadena de custòdia, etiquetat i venda de productes certificats, i

implica l’avaluació dels productes forestals des de l’arbre fins al producte final, incloent totes les

etapes de processament, transformació, manufactura i manipulació, per tant de verificar que la

fusta que s’ha fet servir procedeix d’un bosc correctament gestionat.

Direcció posa a disposició tots els recursos humans i materials necessaris per complir  amb

aquestes metes marcades.

Direcció declara que no està directa ni indirectament involucrada en les següents activitats:

• Tala il·legal o comerç il•legal de fusta o productes forestals.

• Violacions de drets humans o tradicionals en les operacions forestals.

• Destrucció d’alts valors de conservació en operacions forestals.

• Conversió significativa de boscos en plantacions o usos no forestals.

• Introducció d’organismes modificats genèticament en les operacions forestals.

• Violació d’alguna de les conveccions principals de la OIT, tal i com es defineix en la

declaració dels Principis i Drets Fonamentals en el Treball, 1998, en concret:

o No  impedeix  als  treballadors  associar-se  lliurement,  elegir  als  seus

representants, ni negociar col·lectivament amb l’empresa.

o No fa ús del treball forçós.

o No fa ús de la contractació de treballadors per sota de l’edat mínima legal.

o No impedeix la igualtat d’oportunitats i de tracte als treballadors.

o Les  condicions  de  treball  no  posen  en  perill  la  seguretat  o  la  salut  dels

treballadors.
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