
 

DECLARACIÓ DE COMPROMIS AMB 
LA CADENA DE CUSTODIA FSC® 

 
 
Difoprint, S.L., empresa d’arts gràfiques, fidel al compromís amb la millora mediambiental i la 
satisfacció dels seus clients, la direcció de l’empresa ha decidit implantar i mantenir un Sistema de 
Gestió de Cadena de Custòdia, que integra les exigències i els requisits derivats de les següents 
normes: 
 

o Estàndard FSC® per a la certificació de Cadena de Custòdia FSC-STD-40-004. 
  

Aquestes normes internacionals promouen el consum de paper procedent de boscos gestionats 
sosteniblement per a garantir un us racional dels recursos naturals. 
 
Difoprint, S.L. declara el seu compromís amb el compliment dels Valors de FSC® tal i com es 
defineix a la Política per a la Associació d’Organitzacions amb FSC® (FSC-POL-01-004) 
aprovada inicialment al Juliol de 2009. En concret, l’empresa declara no estar directa ni 
indirectament involucrada en les següents activitats: 
 
a. Tala il·legal o comerç de fusta o productes forestals il·legal. 
b. Violacions dels drets tradicionals i humans en les operacions silvícoles. 
c. Destrucció d’alts valors de conservació en operacions silvícoles. 
d. Conversió significativa de boscos en plantacions o usos. 
e. Introducció d’organismes genèticament modificats en les operacions silvícoles. 
f. Violació de qualsevol dels Convenis Fundamentals de la OIT, tal com estan definits en la 

Declaració de la OIT relativa als Principis i Drets Fundamentals en el Treball, 1998: 
- No impedeix als treballadors associar-se lliurement, escollir als seus representants, ni 
negociar col·lectivament amb l’empresa. 
- No fa us del treball forçós. 
- No fa us de la contractació de treballadors per sota de l’edat mínima legal, de 15 anys, o per 
sota de l’edat d’escolarització obligatòria, si aquesta fos major. 
- No impedeix la igualtat d’oportunitats i de tracte als treballadors. 
- Les condicions de treball no posen en perill la seguretat o la salut dels treballadors. 

 
Difoprint, S.l. declara el seu compromís de complir amb els requisits socials i de seguretat, i salut 
laboral definits en ambdues normes de Cadena de Custòdia. 
 
Difoprint, S.l. es compromet a aportar els medis i recursos necessaris per a que les directrius 
establertes per el sistema siguin difoses a tot el personal de l’empresa per al seu coneixement i 
enteniment i a que siguin implementades per a comprovar la seva efectivitat. De la mateixa 
manera es promourà que el sistema seguit per Difoprint, S.L. sigui també de coneixement públic, 
posant-lo a disposició de clients, proveïdors i altres parts interessades que el sol·licitin per al 
coneixement del propòsit de l’empresa en tots els àmbits. 
 



 

Difoprint, S.L. es compromet a que es determinin els requisits del client que sol·licita paper 
certificat i que es compleixi amb ells.  
 
Informarà a qui ho requereixi sobre els productes certificats FSC® que Difoprint, S.L. pot oferir, 
sobre l’abast de la seva Cadena de Custòdia i sobre el procediment de tractament de reclamacions 
relacionades amb la mateixa. 
 
Per aconseguir que aquesta implementació sigui eficaç, es precisa de la participació de tots els 
recursos disponibles de Difoprint, S.L., tant humans com tècnics. 
 
La Direcció de Difoprint, S.L. és la màxima responsable de vetllar per al bon funcionament i 
desenvolupament del Sistema que pren com a base la filosofia d’una millora contínua, obtinguda a 
través de mètodes de seguiment del procés de Cadena de Custòdia per les nostres activitats. 
 
 
 
 

La Direcció, 
Juliol 2019 
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