Polígon Cantallops, s/n. 08611 OLVAN (Bcn)
Tel. 93 822 82 46. Fax. 93 825 03 23
www.macusa.es

CERTIFICATS DE SOSTENIBILITAT FORESTAL
Un aspecte important de la fusta són els certificats de sostenibilitat forestal, que
acrediten una certa qualitat en el producte, en el procés d’obtenció i la en la correcta
gestió forestal del bosc d’obtenció de la matèria primera.
Un dels certificats més importants del món, és el certificat de sostenibilitat forestal
anomenat PEFC. (figura A)
En el punt de vista espanyol, PEFC
Espanya, és una organització sense ànim
de lucre, constituït l'any 1999, oberta a la
participació d'associacions d'àmbit estatal
o sectorial, productors forestals, industrials,
comerciants,
consumidors
o
ONG
interessades
en
la
gestió
forestal
sostenible.

Figura A: Logotip de PEFC.

Actualment hi ha a Espanya 1.459.287 Ha de boscos certificats, que integren a més de
3891 gestors públics i privats. El segell de certificació PEFC ofereix la garantia que
aquesta extensa superfície forestal està sent gestionada de forma sostenible, des d'una
òptica ambiental, social i econòmica. En quant a la indústria de la cadena de valor
del bosc, més de 830 empreses i instal·lacions del sector forestal, serradores, indústries
de primera i segona transformació, comerciants, magatzemistes, papereres o
impremtes, han obtingut certificats PEFC que asseguren la sostenibilitat de les matèries
primeres forestals que empren en la seva producció.
L’any 1999 es constitueix el Consell de PEFC, que s'estableix com a mètode de
reconeixement internacional de Sistemes Nacionals, d'acord amb unes normes
comunes però permetent la consideració de les característiques socials, econòmiques i
ambientals dels diferents països integrants. El funcionament d'aquest sistema de
certificació global es basa en el reconeixement mutu, que s'estableix entre els diferents
sistemes nacionals de certificació forestal i d'altra banda entre els sistemes pertanyents
a països extraeuropeus.
Actualment, hi ha més 241.900.000 de Ha de boscos certificats PEFC a tot el món,
repartits per continents segons figura 2.2, on els països pintats amb verd fosc són els
països amb sistema nacional reconegut, mentre que els països de color verd clar, són
membres de PEFC però no tenen un sistema nacional reconegut. Respecte a la
certificació de Cadena de Custòdia, s'han concedit 8.587 certificats, distribuïts per
Europa (83%), Amèrica del Nord (6%), Àsia (7%), Oceania (3%), i Amèrica del Sud (1% ).

El contingut d’aquest arxiu té com a objectiu proporcionar una informació orientativa i està condicionada
a modificacions i a característiques especifiques de producte de cada proveïdor. L’empresa no es
responsabilitza de possibles errors i en cap cas es fa responsable de la difusió o ús de la informació
obtinguda. Es recomana per qualsevol petició tècnica consultar la bibliografia especialitzada del sector o
sol·licitar informació a la nostra oficina tècnica.
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Figura C: Països membres de PEFC al món.
Un altre certificat de qualitat força
conegut és el certificat FSC (Forest
Stewardship Council) que té com a
principal missió promoure la gestió
forestal ambientalment responsable,
socialment
beneficiosa
i
econòmicament viable en els
boscos de tot el món.

Figura C: Logotip de FSC .

La associació FSC està formada per més de 700 membres de 79 països diferents, que
representen grups socials, organitzacions ambientals, silvicultors, empresaris forestals,
organitzacions indígenes i investigadors, entre d'altres, compromesos amb la gestió
forestal responsable. El seu òrgan superior és l'Assemblea General, formada per tres
càmeres (ambiental, social i econòmica), que se subdivideixen al seu torn en dos
càmeres mes (els països del Nord i els països del Sud) aquesta estructura garanteix
l'equilibri d'interessos entre els diferents sectors i entre països amb diferent
desenvolupament econòmic, així com la independència i la transparència en la presa
de decisions.

El contingut d’aquest arxiu té com a objectiu proporcionar una informació orientativa i està condicionada
a modificacions i a característiques especifiques de producte de cada proveïdor. L’empresa no es
responsabilitza de possibles errors i en cap cas es fa responsable de la difusió o ús de la informació
obtinguda. Es recomana per qualsevol petició tècnica consultar la bibliografia especialitzada del sector o
sol·licitar informació a la nostra oficina tècnica.

