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PEFC CATALUNYA
Creixent en
responsabilitat

Eina d’eco-innovació per a les empreses

Què és la certificació forestal PEFC ?
La Certificació Forestal PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certificacion - Programa de Reconeixement de Sistemes de Certificació Forestal) verifica que la fusta i altres productes
forestals utilitzats per la indústria de
transformació i distribució procedeixen
de boscos gestionats d’acord amb criteris
ecològics, socials i econòmics, basats en
requisits internacionals.
La Certificació de la Gestió Forestal
Sostenible avala la sostenibilitat del
bosc; la Certificació de la Cadena de Custòdia constitueix l’etapa posterior,
i és un procediment necessari per poder assegurar als consumidors que la
matèria primera dels productes de consum provenen d’un bosc gestionat de
forma sostenible.

Què es PEFC Catalunya ?
PEFC Catalunya és una organització
privada sense ànim de lucre que
promou la gestió forestal sostenible mitjançant la certificació dels
boscos i dels productes forestals.
Els membres que constitueixen
l’associació són diverses entitats
representades per la propietat
privada i pública, el sector de la
indústria, científics, universitats,
professionals, grups ecologistes,
universitaris, consumidors i usuaris.

Producció
sostenible i compra
responsable
La certificació PEFC és una eina
d’eco-innovació, que promou noves
actituds empresarials que contemplen
la sostenibilitat econòmica, social i
ambiental. A través de la producció
sostenible i la compra responsable,
la certificació PEFC dóna resposta a
la necessitat de les empreses d’aplicar
criteris de Responsabilitat Social
Corporativa (RSC), permetent així
donar compliment a les demandes del
sector, les institucions i dels ciutadans
de major compromís empresarial amb
el desenvolupament sostenible.

Distingeix-te com a empresa responsable, certifica
els teus productes amb PEFC.

Avantatges de consumir productes
certificats PEFC

Què és la Cadena de Custòdia ?
La traçabilitat dels productes forestals des de l’origen fins al
consumidor final es garanteix mitjançant la Cadena de Custòdia,
certificant la seva legalitat i sostenibilitat.

• Reforça la imatge de l’empresa
davant els clients i consumidors.
• Millora l’accés als mercats, a mesura que els clients exigeixin cada
vegada més productes forestals
de fonts certificades.
• Millora la competitivitat dels
productes forestals al dotar-los
de garanties mediambientals,
socials i econòmiques.
• Ajuda a reduir riscos a l’assegurar
una traçabilitat de la matèria
primera, donant compliment
al Reglament UE 995/2010 del
Sistema de Diligència Deguda
(Due Diligence System). És una
eina que lluita contra el comerç
de fusta d’origen il·legal a nivell
Europeu i internacional.
• Col·labora a posar en pràctica
programes de Responsabilitat
Social Corporativa (RSC).

El consum de productes forestals certificats frena el canvi
climàtic, redueix els incendis forestals, protegeix la biodiversitat,
lluita contra la tala il·legal, dinamitza el desenvolupament rural i
contribueix la fixació de CO2.

Modalitat de certificació de Cadena de Custòdia
•
•

Individual: s’aplica a empreses individuals.
Multisite o grup de productors: s’aplica a empreses amb
múltiples instal·lacions o bé a un grup d’empreses legalment
independents.

La certificació s’acaba concedint després que una tercera part
independent acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC)
verifica el compliment dels criteris de sostenibilitat PEFC reconeguts
internacionalment.

Segell PEFC: una eina de màrqueting
i comunicació ?
Els segells, sobretot, comuniquen. Els consumidors
esperen que els materials utilitzats en els productes que compren tinguin un impacte mínim
sobre el medi ambient i l’etiqueta és una
manera clara de què la teva organització faci
visible el seu compromís amb el subministre
responsable.
Associar la teva marca al segell PEFC, garanteix que els productes d’origen forestal - des de
la fusta serrada fins el mobiliari, des de la pasta de
paper fins a les publicacions i embalatges, des del tap de
vi fins els aïllants - provenen de fonts sotenibles i ben gestionades.
Cada vegada més els consumidors 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 per
als consumidors.
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Les empreses que han certificat la traçabilitat del producte,
d’acord amb el Sistema de Cadena de Custòdia (CdC), poden
utilitzar el logotip PEFC tant directament al propi producte
com externament a factures, embalatges, etiquetes,... de manera que demostren així que la matèria primera del producte
prové d’un bosc certificat.

Un segell que beneficia el teu negoci
Confiança
L’etiqueta PEFC demostra que
utilitzes materials ambiental i
socialment responsables, cosa
que genera confiança en el consumidor. El nostre segell és un
factor diferenciador important
davant dels competidors que no
el tenen.
L’exigència de qualitat també es reflexa en les polítiques
de contractació de governs i
empreses amb visió de futur,
que especifiquen la certificació
com un requisit per a la selecció
de proveïdors i l’adquisició de
productes.

Posicionament
L’etiqueta PEFC permet els consumidors valorar i reconèixer el
compromís de la teva empresa
amb la sostenibilitat.

Confiança
Posicionament

Amb el segell PEFC fareu visible el
vostre compromís amb el
subministrament responsable.

Promou hàbits de consum responsables !
la teva empresa pot salvaguardar els boscos per a les generacions futures de
moltes maneres:
•
•
•
•
•

Desenvolupant i implantant una política de compres que reconegui
o requereixi la certificació PEFC per l’envàs i el producte.
Obtenint la certificació en Cadena de Custòdia per a la teva empresa.
Utilitzant l’etiqueta PEFC en l’embalatge del producte per comunicar
i demostrar el teu compromís amb la sostenibilitat.
Animant els teus proveïdors a certificar-se en Cadena de Custòdia PEFC,
perquè puguin oferir material certificat.
Fent servir tot el suport que t’ofereix PEFC Catalunya, incloent el servei
d’assessorament personalitzat, la formació, materials de promoció...

PEFC Catalunya
Tel. +34 93 574 70 39
Ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km. 4,5 Fax. +34 93 574 38 53
08130 Santa Perpètua de Mogoda
e-mail: info@pefc.cat
www.pefc.cat
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