
Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC/14-21-00009

ACORD VOLUNTARI DEL PROPIETARI/ÀRIA FORESTAL PER A PARTICIPAR
EN LA CERTIFICACIÓ FORESTAL REGIONAL PEFC

Dades del/s titular/s Propietat Pública Propietat Privada
Nom i cognoms / Raó social: NIF / CIF:
Adreça: Codi postal:
Municipi: Comarca:
Correu electrònic: Telèfon:

Dades del representant Apoderat/da Administrador/a
Nom i cognoms / Raó social: NIF / CIF:
Adreça: Codi postal:
Municipi: Comarca:
Correu electrònic: Telèfon:

Dades de la forest
Nom de la finca:
Municipi finca: Comarca finca:
Núm. Instrument d’ordenació forestal (IOF) PTGMF:                              PSGF:                             POF:
Data d’aprovació IOF: Data de vigència IOF:
Superfície ordenada IOF: Superfície adscripció al sistema PEFC (*):

Dades de domiciliació bancària
Codi IBAN:

Dades del/s copropietari/s

Copropietari 1
Nom i cognoms / Raó social:
NIF / CIF: Telèfon:
Correu electrònic:

Copropietari 2
Nom i cognoms / Raó social:
NIF / CIF: Telèfon:
Correu electrònic:

Copropietari 3
Nom i cognoms / Raó social:
NIF / CIF: Telèfon:
Correu electrònic:

(*) En el cas d’un IOF amb un únic titular la superfície d’adscripció al sistema PEFC serà igual a la superfície ordenada de la forest.
 En el cas d’un IOF amb pluralitat de titulars s’haurà de presentar una sol·licitud per cada titular excepte si és pro-indivís.
 En cas d’un titular amb dos IOF s’haurà de presentar dos sol·licituds, una per cada IOF.

La signatura d’aquest acord voluntari comporta el COMPROMÍS, pel/s titular/s que desitja/en adscriure la seva forest al 
sistema regional de certificació forestal PEFC existent a Catalunya (ENSCAT), de:

1. Ser coneixedor/a dels drets i deures de les persones i finques adscrites al sistema regional de certificació forestal 
PEFC en l’àmbit de la Gestió Forestal Sostenible (GFS), recollit en el procediment de control que regula el funcio-
nament del propi sistema de consulta pública al web d’ENSCAT (www.enscat.org), manifestant el/s titular/s que ja 
ha/n estat informat/s.

2. Disposar d’un IOF aprovat i vigent.
3. Donar compliment als compromisos de Gestió Forestal Sostenible.
4. Donar compliment al Codi de bones pràctiques dels IOF.
5. Pagar una quota d’adscripció.



COMPROMISOS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 
PER ALS PROPIETARIS FORESTALS 

 
La norma UNE 162002.2013 - Gestión Forestal Sostenible. Criterios e indicadores - és e l marc regulador de 
la certificació forestal regional PEFC i, de l compliment dels seus 6 Cri teris, se’n deriva la ga rantia d’estar 
aplicant una Gestió Forestal Sostenible (GFS) en la forest: 

 
CRITERI 1: Manteniment i millora dels recursos forestals i la seva contribució al cicle global del carboni. 
CRITERI 2: Manteniment i millora de la salut i vitalitat dels ecosistemes forestals. 
CRITERI 3: Manteniment i millora de les funcions productives de les forests. 
CRITERI 4: Manteniment, conservació i millora apropiada de la diversitat biològica en els ecosistemes 

forestals. 
CRITERI 5: Manteniment i millora apropiada de la funció protectora en la gestió de les forests. 
CRITERI 6: Manteniment d’altres funcions i condicions socioeconòmiques. 

 
El COMPLIMENT dels compromisos de Gestió Forestal Sostenible comporta: 

 

 Informar a l’ENSCAT dels canvis que s’esdevinguin en la gestió i/o l’estat general de la forest respecte 
el contingut de l ’IOF aprovat i vigent (afectacions esdevingudes, variacions en la cà rrega ramadera i 
cinegètica, nous elements singulars, entre altres). 

 Informar a l’ENSCAT de l’existència de valors culturals, espirituals, històrics, prehistòrics i singulars 
identificats a la forest i executar una gestió forestal respectuosa amb ells. 

 

 Posar en disposició de l’ENSCAT i de l’entitat certificadora, tots els documents i les faci litats que 
siguin necessàries perquè es realitzin les auditories de certificació (internes i externes). 

 

 Conèixer l’estat sanitari de la coberta forestal i fer-ne el seu seguiment. 
 Integrar, en la gestió forestal, els mitjans necessaris per minimitzar els possibles danys a les forests i els 

fenòmens erosius, alhora que controlar el risc d’incendi amb mesures de p revenció i def ensa contra 
incendis, si s’escau. 

 

 D’acord amb la normativa vigent, trossejar o t riturar les capçades i restes dels aprofitaments forestals 
que no siguin retirats i, en cap cas, deixar-los dins la f ranja de 20 m  d’amplada a banda i banda dels 
camins principals i primaris. 

 

 Mantenir i adequar l’estat de la xarxa viària al seu ús. 
 Compatibilitzar l’activitat cinegètica i ramadera amb l’estabilitat de l’ecosistema adequant la càrrega 

ramadera i/o cinegètica a les possibilitats de la zona i, si s’escau, disposar d’un Pla cinegètic. 
 

 Mantenir presència de fusta morta adient d’acord amb els objectius de l’IOF. 
 

 Contractar, quan els treballs en les fin ques objecte de certificació es realitzin per tercers, empreses 
acreditades per l’ENSCAT i, per tant, compromeses a donar compliment als requisits d’aquest sistema 
de certificació PEFC. 

 

 Conèixer la legislació forestal vigent i la informació sectorial facilitada per l’ENSCAT d’acord amb 
els indicadors de la norma UNE 162002.2013 de GFS. 

 
L’incompliment dels mateixos pot comportar la pèrdua del certificat de participació en la certificació forestal 
regional. 
 

 
Signatura del/s titular/s Signatura del representant (si n’hi ha) 

 
 
 
 
 

Data Data 
 

ENSCAT (www.enscat.org) Ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km. 4,5. Apartat de correus 240 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda. 
Tel. 93 574 70 39 - correu-e: info@enscat.org 
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	Acord_PROPIETARIS_Vf_2017.pdf

	Nom i cognoms  Raó social: 
	NIF  CIF: 
	Adreça: 
	Codi postal: 
	Municipi: 
	Comarca: 
	Correu electrònic: 
	Telèfon: 
	Nom i cognoms  Raó social_2: 
	NIF  CIF_2: 
	Adreça_2: 
	Codi postal_2: 
	Municipi_2: 
	Comarca_2: 
	Correu electrònic_2: 
	Telèfon_2: 
	Nom i cognoms  Raó social_3: 
	NIF  CIF_3: 
	Telèfon_3: 
	Correu electrònic_3: 
	Nom i cognoms  Raó social_4: 
	NIF  CIF_4: 
	Telèfon_4: 
	Correu electrònic_4: 
	Nom i cognoms  Raó social_5: 
	NIF  CIF_5: 
	Telèfon_5: 
	Correu electrònic_5: 
	Nom de la finca: 
	Municipi finca: 
	Comarca finca: 
	Data de vigència IOF: 
	Superfície ordenada IOF: 
	Superfície adscripció al sistema PEFC: 
	Codi IBAN: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Data daprovació IOF: 
	PSGF: 
	PTGMF: 
	POF: 


