Promou la sostenibilitat forestal.
Certifica el teu bosc i els seus productes

Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal

Procés de la certificació forestal
Per a garantir la traçabilitat dels productes forestals des del bosc fins al consumidor final cal:
La Certificació en Gestió Forestal Sostenible que avala la sostenibilitat de la
gestió al bosc, la qual s’inicia a partir de l’ordenació de les forests.
La Certificació en Cadena de Custòdia que constitueix l’etapa posterior, i és
un procediment necessari per a poder assegurar als consumidors que la matèria primera dels productes de consum provenen d’un bosc gestionat de forma
sostenible.

Modalitats de certificació en gestió forestal
sostenible
Individual: aplicada a persona física o jurídica que vol certificar la seva superfície forestal.

Què és la certificació forestal PEFC ?
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Programa
de Reconeixement de Sistemes de Certificació Forestal) és una entitat no
governamental, independent, sense ànim de lucre i d’àmbit internacional i
lider mundial, que promou la gestió sostenible dels boscos per aconseguir un
equilibri social, econòmic i mediambiental.
L’objectiu de PEFC és assegurar que els boscos siguin gestionats de forma
responsable, i per això compta amb la col·laboració de propietaris i empreses
del sector forestal, que aposten per la certificació dels seus boscos i indústries,
assegurant la sostenibilitat del sector.

La certificació forestal PEFC és la millor eina
per a garantir la sostenibilitat dels boscos.

En Grup: s’uneixen un col·lectiu de propietaris (físics o jurídics) per a certificar
la seva superfície forestal.
Regional: engloba a la propietat privada i pública de la regió a partir d’una
entitat sol·licitant que la representa. A Catalunya, aquesta entitat és l’ENSCAT.

Per què apostar per la certificació forestal
regional ?
La certificació forestal regional fomenta la integració dels diferents agents que
intervenen en el sector forestal. És més econòmic i el que s’adapta millor a les
necessitats dels silvicultors catalans. La gestió tècnica-administrativa recau
sobre l’ENSCAT, on es responsabilitza de les auditories internes i externes que
estableix el sistema i custodia el certificat de sostenibilitat.

Què és l’ENSCAT ?
L’Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC (ENSCAT) és una
associació sense ànim de lucre, constituïda l’1 d’octubre de 2002, amb l’objectiu
principal de certificar la gestió forestal sostenible dels boscos en la modalitat
regional, dins del marc del sistema PEFC.
A Catalunya, l’Entitat Sol·licitant està representada per titularitat dels terrenys
de titularitat privada i pública, i per les empreses d’aprofitament forestal que es
corresposabilitza de la gestió forestal sostenible.
L’acreditació d’una adequada gestió forestal en el territori català s’aconsegueix
amb un certificat de gestió forestal sostenible, el qual es fa extensiu a cada una
de les forests individuals adscrites al sistema.

ENSCAT està reconeguda per PEFC Espanya com a entitat
consultora de la certificació forestal PEFC en l’àmbit de Gestió
Forestal Sostenible i de Cadena de Custòdia i com a entitat
formadora per impartir cursos als futurs auditors forestals.

Quins beneficis m’aporta tenir la certificació
forestal PEFC ?
• Genera un valor afegit i uns avantatges competitius dels meus productes
forestals.
• Suposa un augment dels mercats receptors de fusta, ja que les indústries
forestals que també estan certificades cada vegada més exigeixen matèries
primeres forestals certificades.
• Proporciona avantatges per accedir als ajuts forestals a la gestió forestal
sostenible establerts a les bases reguladores i en les convocatòries d’ajut.
• Consolida i millora la imatge positiva del seu bosc i dels seus productes
forestals com a matèria primera natural, ecològica i renovable.
• Als boscos, a més de produir fusta, també es produeix llenya, suro, bolets,
resina; tots aquests productes forestals també són certificables.
• Em permet disposar de la Marca de garantia CATFOREST per a la comercialització de productes forestals catalans.

CATFOREST és la Marca de proximitat
dels productes forestals dels boscos de Catalunya,
amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal sostenible),
proximitat (Catalunya) i qualitat (estàndards de qualitat).
PROXIMITAT

QUALITAT

SOSTENIBILITAT

Com puc adscriure’m al sistema regional
PEFC i certificar els meus productes ?
Si ets propietari forestal:
• Tenir un instrument d’ordenació forestal (PO, PTGMF o PSGF) aprovat i vigent.
• Signar un Acord voluntari per un període de cinc anys.
• Complir uns compromisos de gestió forestal sostenible del sistema.
• Contribuir a una quota econòmica de participació i de suport al sistema de
certificació regional, d’acord amb la superfície ordenada de la finca.
QUOTES D’ADSCRIPCIÓ
(vàlides per a un període de cinc anys)
Rangs de superfície ordenada

Tarifes

Les primeres 150 ha.

1,25 €/ha.

A partir de 151 i fins a 500 ha.

1,00 €/ha.

De 501 a 1.000 ha.

0,75 €/ha.

De 1.001 a 2.000 ha.

0,50 €/ha.

Més de 2.000 ha.

0,35 €/ha.

Si ets empresa d’aprofitament forestal:
• Signar un Acord voluntari per un període de cinc anys.
• Complir uns compromisos de gestió forestal sostenible establerts per les empreses.
• Contribuir a una quota econòmica de participació i de suport al sistema de
certificació regional, d’acord amb el nombre de treballadors de l’empresa.

El segell PEFC: una eina de
màrqueting i comunicació
El segell PEFC proporciona informació relacionada
amb la procedència del producte forestal de boscos gestionats de forma sostenible i d’altres
fonts no conflictives.
L’objectiu final de l’ús del logotip PEFC
és transmetre informació precisa i
verídica, fomentar l’oferta i la demanda de productes procedents de boscos
gestionats de manera sostenible.
Cada vegada més, les indústries forestals
i els consumidors finals són més conscients
de l’impacte de les seves decisions a l’hora
de comprar, i prenen en consideració les etiquetes
mediambientals. De fet, un segell com el de PEFC és
la font d’informació més fiable.
Tant els propietaris forestals com les empreses
d’aprofitament forestal que s’han certificat poden
utilitzar el logotip que se li ha concedit a l’ENSCAT,
com a entitat que engloba a tots als adscrits al sistema regional. Aquest logotip, el poden utilitzar fora
del producte, és a dir, poden donar difusió a través
d’albarans, factures, web, publicacions..., de manera
que demostren així que la seva matèria primera està
certificada.

QUOTES D’ADSCRIPCIÓ
(vàlides per a un període de cinc anys)
Nombre de treballadors

Preu

< 5 treballadors

250 €

> 5 treballadors

500 €.

Distingueix-te com a gestor
i empresari responsable,
certifica els teus productes amb PEFC

El segell PEFC
proporciona fiabilitat
i qualitat respecte
a la procedència
sostenible.

Afegeix qualitat i proximitat
a la sostenibilitat
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