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PEFC 
GUIA DE COMPRA RESPONSABLE 
PER A EMPRESES
Comprar productes certificats és apostar per la sostenibilitat.
Us assessorem sobre com realitzar compres responsables 
dels productes forestals.



Cada vegada més productes porten diversos logo-
tips i segells de garantia, però només n’hi ha un 
que realment importa si et preocupa el futur dels 
boscos.

El logotip PEFC (Programa per a l’impuls de la cer-
tificació forestal) és la garantia que els productes que 
provenen dels boscos ho fan de fonts sostenibles, re-
ciclades i controlades. PEFC treballa arreu del món 
assegurant que la gestió forestal que es fa en els bos-
cos compleix les normatives més exigents sobre sos-
tenibilitat i garantint que els boscos perdurin per a 
generacions futures. La fusta i la fibra produïda sota 
l’estàndard PEFC són traçades curosament al llarg de 
la cadena de subministrament fins a esdevenir una 
gran varietat de productes com ara: paper d’imprimir, 
sobres per a la correspondència, gots de l’àrea de vèn-
ding o mobiliari, entre altres.

Els productes amb el segell PEFC provenen de bos-
cos amb la certificació PEFC, cosa que significa que 
han estat gestionats de manera sostenible. Són boscos 
que han estat auditats per experts independents a fi 
d’assegurar que es gestionen segons estrictes normes 
internacionals.

La compra de productes amb el segell PEFC té un im-
pacte directe sobre l’objectiu número 15 dels Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, que 
diu literalment “gestionar els boscos de manera sos-
tenible”, entre altres utilitats, per evitar la degradació 
dels sòls i aturar la pèrdua de biodiversitat. 

Comprar productes amb la certificació PEFC fa que 
la vostra empresa sigui més sostenible. Amb el segell 
PEFC, distingim la vostra empresa com a responsa-
ble, i ho fem pensant en les persones.

QUÈ SIGNIFICA 
EL LOGOTIP PEFC?

PER QUÈ ENS HAN D’IMPORTAR ELS BOSCOS?

Els boscos acullen biodiversitat, protegeixen els sòls 
i l’aigua, contribueixen en la lluita contra el canvi 
climàtic, ajuden a generar ocupació i al desenvolupa-
ment rural, ens donen benestar i salut i ens ofereixen 
productes com la fusta, el paper, el suro, bolets i mel, 
entre altres.

Per si això no fos prou, s’estima que 1.600 milions 
de persones depenen dels boscos per a la seva sub-
sistència. Malgrat la seva vital importància, estan 
amenaçats per activitats com les tales il·legals, la des-
forestació per a cultius agrícoles intensius o el desen-
volupament urbà incontrolat.

Com a consumidor, tenim l’oportunitat de conser-
var els boscos triant productes certificats PEFC en-
front d’altres sense garanties de sostenibilitat.



PEFC és una organització independent sense ànim 
de lucre que té cura del bosc i la seva  biodiversi-
tat i impulsa el desenvolupament rural mitjançant 
la promoció de la certificació d’una gestió forestal 
sostenible dels boscos i dels productes forestals.

La certificació consta de dos processos independents 
però enllaçats: la Certificació Forestal, que assegura 
que els boscos estan gestionats d’acord amb uns exi-
gents requisits   medioambientals, socials i econò-
mics, i la certificació de Cadena de Custòdia, que per-
met la traçabilitat de la fusta, el paper, el suro i altres 
productes, des del seu origen fins al producte final. 
La certificació es concedeix després que un procés 
d’auditoria independent hagi verificat el compliment 
de les normes de sostenibilitat PEFC reconegudes in-
ternacionalment.

Avui, hi ha 324,6 milions d’hectàrees de boscos 
certificats i 12.372 empreses certificades, cosa que 
converteix PEFC en el major sistema de certificació 
forestal del món.

Les rigoroses normes de PEFC inclouen requisits 
com ara:  

• Vetllen per la importància ecològica dels boscos. 
• Protegeixen i milloren la biodiversitat.
• Prohibeixen la conversió dels boscos 
• Prohibeixen l’ús de productes químics perillosos. 
• Prohibeixen la modificació genètica dels arbres. 
• Respecten els drets dels/de les treballadors/es i les 

poblacions locals. 
• Fomenten l’ocupació local. 
• Promouen la participació pública. 
• Respecten els drets territorials i els costums locals. 

PEFC separa estrictament el desenvolupament de les 
normes de certificació i d’acreditació a fi d’assegurar 
així la independència i imparcialitat del sistema.

COM FUNCIONA PEFC?

El Sistema de Normes PEFC requereix que les 
empreses certificades compleixin requisits so-
cials, de seguretat i salut laboral, d’acord amb 
la Declaració internacional del treball (OIT) so-
bre els principis fonamentals del treball. (1998). 
Aquests requisits proporcionen garanties als 
compradors de productes certificats que s’han 
respectat els drets fonamentals dels treba-
lladors i les treballadores de les empreses al 
llarg de la cadena de subministrament.



COM FER UNA COMPRA RESPONSABLE PEFC?

Podeu consultar la web de PEFC Internacional per comprovar si els vostres proveïdors tenen un Certi-
ficat de cadena de custòdia PEFC en vigor.

https://www.pefc.org/find-certified

Per tal d’assegurar que els productes que compreu estan certificats PEFC, demaneu al 
vostre proveïdor una còpia del seu Certificat de cadena de custòdia PEFC en vigor. 
Així mateix, a la factura o a l’albarà dels productes que compreu haurà d’aparèixer el 
% certificat PEFC en la descripció del producte. 

Únicament aquells productes que contenen més de un 70% de material certificat PEFC 
es poden etiquetar amb el segell PEFC. PEFC/14-44-03

Membres PEFC amb sistemes reconeguts
Membres PEFC amb sistemes encara no reconeguts
Països amb empreses certificades en Cadena de Custòdia

DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL
DISTRIBUCIÓ MUNDIAL DE LA CERTIFICACIÓ PEFC
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PEFC

PEFC és el primer sistema de certificació dels boscos del món



COM PODEU AJUDAR ELS BOSCOS?
Podeu mostrar el vostre compromís amb els boscos implantant políti-
ques de compra responsable dels productes forestals:

• Escollint productes forestals amb garantia de sostenibilitat: in-
corporeu la certificació PEFC com un criteri ambiental en els plecs 
de condicions dels vostres contractes de subministrament de paper, 
cartró, sobres, etiquetes, bosses, publicacions, embalatges i caixes, 
mobiliari urbà o d’oficina.

• Exigint la Certificació de cadena de custòdia PEFC entre els vos-
tres proveïdors i  sensibilitzant els vostres col·laboradors i la societat 
sobre la importància del consum responsable de productes forestals.

Distingim les empreses compromeses, i ho fem pensant en les persones



Algunes empreses que hem assessorat PEFC Catalunya
Carretera de Sabadell a Santa 
Perpètua, km. 4,5
08130 Santa Perpègua de 
Mogoda

T. 93 574 70 39
Correu-e: info@pefc.cat
http://www.pefc.cat


