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 PEFC és una organització global independent sense ànim de lucre

que PROMOU la gestió sostenible dels boscos per garantir la seva 

conservació per a les generacions futures.

 Promou  la certificació com a l’eina que assegura que els productes de 

fusta, paper i cartró, etc., procedeixen de boscos on s’han respectat 

criteris socials, ambientals i econòmics.

 És  un requeriment o recomanat en nombrosos processos de compra 

i contractació pública i privada de tot el món.

 L’etiqueta PEFC permet als consumidors valorar i reconèixer el 

compromís de les empreses amb la sostenibilitat

 PEFC no AUDITA, no CERTIFICA i no ACREDITA, únicament 

PROMOU
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PEFC -Associació Catalana Promotora de 

la Certificació Forestal



PEFC Internacional
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313 milions d’hectàrees en 

49 països
Més de 19.819 Cadenes de 

Custòdia en 68 països

Miembros de PEFC con Sistema reconocido PEFC

Miembros de PEFC con Sistema en desarrollo

Países con sistemas en desarrolloPEFC - 65% dels boscos certificats en el món. Representa la 

major oferta global de matèries primes certificades. 
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74.426 ha

1.212 ha
52.727 ha

222 

264.378 ha

1.591

263.482 ha
71.235 ha

95

25.793 ha 
1.969

37.606 ha
15.223

156.182 ha

318

743.089 ha   

31 

85.005 ha
Distribució per CCAA de 

la superficie certificada 

PEFC 
(actualizat a 31 desembre 2017)

% de sup certificada enfront a la 

sup forestal

408 

287.156 ha

PEFC a Espanya
Certificació adaptada al territori

22,016 propietaris i 

gestors forestals 
2.153.431 ha PEFC

2 
1 

4

+186.013 

ha/any

+ 9,45%
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ASSOCIACIÓ CATALANA PROMOTORA DE 
LA CERTIFICACIÓ FORESTAL 



ASSOCIACIÓ CATALANA PROMOTORA DE 
LA CERTIFICACIÓ FORESTAL 

Registre d'Entitats de Medi Ambient i 

Sostenibilitat



La nostra eina PEFC

PEFC 
Certificació de Gestió Forestal

Sostenible i de Cadena de Custòdia
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Què és PEFC?
Principis ambientals, socials, econòmics i ètics

Els criteris PEFC per a la Gestió Forestal Sostenible inclouen requisits 

mediambientals, socials, econòmics i ètics:

• Manteniment, conservació i millora de la

biodiversitat dels ecosistemes

• Protecció de zones forestals d’importància

ecològica

• Prohibició de conversions forestals

• Prohibició de la modificació genètica

d’arbres i dels productes químics més

perillosos

• Exclusió de la certificació de les plantacions

establides per les conversions

• Reconeixement del consentiment lliure,

previ i informat

• Disposició per la consulta amb la població

local i parts interessades

• Respecte als drets de la propietat i tinença

de la terra, així com a drets tradicionals

• Promoció del benestar de les comunitats

forestals

• Respecte per les múltiples funcions que

els boscos ofereixen a la societat

• El compliment de tots els convenis

fonamentals de la OIT i els requisits de

salut i seguretat en el treball
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65 organitzacions i experts 
participen en la seva 
elaboració.
Es revisa cada 5 anys

Certificació de Gestió Forestal Sostenible
Norma UNE 162.002 

Fa compatible l’aprofitament amb 
la conservació de la biodiversitat, 

la productivitat, la vitalitat, la 
potencialitat i la capacitat de 

regeneració
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1.271 empreses amb 
certificat de CdC PEFC

Certificació de la Cadena de Custòdia
Norma Internacional PEFC ST 2002:2013. Cadena de 

Custòdia de Productes Forestals

…permet la traçabilitat des de l’origen fins al consumidor final



14

Certificació de la Cadena de Custòdia
Garantia de legalitat i sostenebilitat

La nova norma PEFC ST

2002:2013 Cadena de

Custòdia estableix les

disposicions necessàries per

l'aplicació en Espanya dels

Reglaments FLEGT i

EUTR de la UE, dues

iniciatives per eliminar la

tala il·legal dels boscos

del planeta.

SISTEMA DE DILIGÈNCIA

DEGUDA DE PEFC



Impulsors de la certificació

Qui demanda la certificació PEFC?
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Compra Pública

Compra privada

Finances

Consumidors

Legislació

Compromisos 

Corporatius -

RSE



El Nostre Treball: Compromisos PEFC
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Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 UN 



El Nostre Treball: Compromisos PEFC

Fi de la Pobresa en les poblacions vinculades als boscos

Els productes del bosc contribueixen a la Seguretat Alimentària

Els boscos contribueixen a la Salut i Benestar(ecoturisme,

medicina...)

Igualtat de Gènere, en base a la creació de llocs de treball i

d’empreses de dones en les zones rurals.

Aigua neta i sanejament: el 75% de l’aigua potable del món

procedeix de conques forestals.

Energia assequible i no contaminant, como és la biomassa

Treball decent i creixement econòmic que genera

la gestió forestal sostenible
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El Nostre Treball: Compromisos PEFC

Ciutats i comunitats sostenibles, la fusta i el suro

com a material de construcció sostenible

Producció i Consum Responsable de productes amb

etiqueta PEFC

Vida d’ecosistemes terrestres

“Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels

ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de forma

sostenible, lluitar contra la desertificació, detenir i invertir la

degradació de les terres i posar fre a la pèrdua de

diversitat biològica”

Aliances per assolir els objectius. PEFC, associació

global que integra diversos grups

d’interès per intercanviar coneixements

i experiència
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