
www.pefc.es

CERTIFICACIÓ 

FORESTAL 

PEFC i MARCA 

DE GARANTIA 

CATFOREST 

PER A 

BIOMASSA

@PEFC_Catalunya

#JornadaBioEconomicSitges



 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
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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



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 en Espanya
Certificació adaptada al territori

22,016 propietaris i 

gestors forestala 
2.153.431 ha PEFC

2 
1 

4

+186.013 

ha/any

+ 9,45%

5



6

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



Qui forma PEFC Espanya?
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100 membres 22.601 gestors forestals
2.170.441 ha PEFC

1.335 empreses 
certificades
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1.335 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



Qui forma PEFC Espanya
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PROPIETAT
FORESTAL 
PÚBLICA

• Junta de 
Castilla y León

• Xunta de 
Galicia

• Gobierno de 
Navarra

• Gobierno de 
Cantabria

• Junta de 
Castilla La 
Mancha

• Gobierno de 
Aragón

• Generalitat de 
Cataluña

• Gobierno 
Vasco

PROPIETAT 
FORESTAL 
PRIVADA

• COSE (Conf. 
de 
Organizaciones

de 
Selvicultores 
de España) 

INDÚSTRIA

• ASPAPEL 
(Asociación de 
Fabricantes de 
Pasta, Papel y 
Cartón)

ALTRES

• COITF 
(Colegio Oficial 
de Ingenieros 
Técnicos 
Forestales)

• COIM (Colegio 
Oficial de 
Ingenieros de 
Montes)

ASSOCIACIÓ 
REGIONAL 

PROMOTORA 
CERT. 

FORESTAL*

• PEFC Euskadi

• PEFC 
Cataluña

• PEFC Galicia

• PEFC Asturias

MEMBRES CORPORATIUS DE PEFC ESPANYA

….I més de 80 organitzacions de caràcter autonòmic



ASSOCIACIÓ CATALANA PROMOTORA DE 
LA CERTIFICACIÓ FORESTAL 



Prop de 270.000 Ha de boscos certificats

públics i privats a Catalunya

Més de 150 empreses certificades en

Cadena de Custòdia.
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Què és PEFC

PEFC a Catalunya



La nostra eina PEFC

PEFC

Certificació de Gestió Forestal

Sostenible i de Cadena de Custòdia
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• Els consumidors, prescriptors i la societat en general valora 
positivament cada cop més els productes de proximitat.

• Els productes forestals de Catalunya no poden ser 
identificats en el mercat pel consumidor.

• Els prescriptors no disposen d’eines suficients per 
promocionar el consum de productes forestals de Catalunya ni 
la seva utilització en obres, instal·lacions, transformació.....

SITUACIÓ ACTUAL



AVANTATGES DE LA IDENTIFICACIÓ DELS 

PRODUCTES FORESTAL DE CATALUNYA EN EL 

MERCAT

• La identificació dels productes forestals catalans en el mercats 

locals de proximitat pot aportar un valor afegit a uns productes ja de 

per sí sostenibles i renovables. 

• Les empreses i comercialitzadors locals poden augmentar la seva

competitivitat en el mercat local de proximitat i millorar la seva 

responsabilitat social corporativa potenciant els circuits curts de 

baixa petjada de carboni.

• Els productes forestals locals poden en definitiva veure’s 
revaloritzats facilitant  la gestió forestal sostenible necessària.



ESTUDI ALTERNATIVES PER A LA IDENTIFICACIÓ EN 

EL MERCAT DELS PRODUCTES FORESTAL DE 

CATALUNYA

 DENOMINACIONS D’ORIGEN (DO) i IDENTIFICACIÓ GEOGRÀFICA PROTEGIDA (IGP):

 Únicament els productes agrícoles amb destinació al consum humà es poden registrar 

com DO o IGP. Regulat a nivell EU en els tractats (Reglamento (CEE) num. 2081/92 del 

Consejo, de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las 

denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios) : No hi ha política forestal 

comunitària

 DECRET NORMATIU GOVERN:

 Impúls,poder decisori, disseny i control de l’administració. Sistema sense actuació 

d’una tercera part independent del procés com a garantia del correcte funcionament i 

ús. Possible intrusisme i mal ús de la marca sense capacitat d’actuar o perseguir als 

que facin mal ús. No dona suficient garantia per als productes forestals no obligats a 

cap etiquetatge.

 Exemple:Decret d’acreditació de venda de proximitat de productes agroalimentaris de 

gener de 2013

 MARCA DE GARANTIA

 Llei 17/2001 

 Opció més utilitzada:Ex:.

http://www.google.es/url?url=http://www.vudumedia.com/index.php?apt=1&cat=4&tra=143&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6eqzU_nbFbTJsASwq4DAAQ&ved=0CDwQ9QEwEw&usg=AFQjCNHdGSvtXwR1AzAlR-Jz2cxF6NkeUg
http://www.google.es/url?url=http://afib.ctfc.cat/dbosq&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2OuzU73pMe3LsATPxYKoCA&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNEiriDlzk7YL6XuDhR6pH44XlBRXg


FINALITAT DE LA MARCA DE GARANTIA 

PRODUCTES FORESTALS CATALUNYA

Permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar els

productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de

sostenibilitat, proximitat i qualitat.

Potenciar el producte forestal local amb baixa petjada de carboni.

Proporcionar informació al consumidor per que pugui decidir si compra un

producte renovable, sostenible i local o altres productes diferents.

Origen Catalunya

Gestió forestal sostenible

Estàndards de qualitat



ORIGEN

QUALITAT SOSTENIBILITAT



PRODUCTES AMPARATS PER LA MARCA 

CATFOREST

Biocombustibles,

llenyapèl·letsestella briquetes

Fusta serradaFusta estructural



EXEMPLES REQUERIMENTS DE LA MARCA CATFOREST: 

FUSTA ESTRUCTURAL, PÈL·LET, ESTELLA

Origen: forests de 

Catalunya

Gestió Forestal SostenibleEstàndards de 

qualitat

UNE

162.002

http://www.google.es/url?url=http://afib.ctfc.cat/dbosq&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2OuzU73pMe3LsATPxYKoCA&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNEiriDlzk7YL6XuDhR6pH44XlBRXg


PROPIETARIS/ES 
FORESTALS

Certificat PEFC/FSC, UNE Gestió Forestal 
Sostenible. 

EMPRESES 
D’APROFITAMENT 
FORESTAL, 
TRANSFORMADORES I 
ENVASADORES.

Certificat PEFC/FSC, UNE Gestió Forestal 
Sostenible i/o Cadena de Custòdia.

Comercialitzar segons standards de qualitat 
dels productes per a empreses 
transformadores i envasadores.

EMPRESES 
COMERCIALITZADORES

Certificat PEFC/FSC,…  Cadena de Custòdia 
Comercialitzar segons standards de qualitat 
dels productes

ENTITATS 
RESPONSABLE 
COL·LABORADORES

Compromis de Promoció i Divulgació de la 
Marca.

REQUERIMENTS PER ALS USUARIS DE LA MARCA

CATFOREST- PRODUCTE FORESTAL CATALUNYA



www.pefc.es

gràcies!

Robert Roch i Sunyé

Desenvolupament 

de Cadena de Custòdia

robroch@pefc.cat

T. 93 574 70 39 Ext. 165

M. 622 168 085      

www.pefc.cat

@PEFC_Catalunya


