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Què és PEFC Catalunya?

PEFC és una organització no governamental que es dedica a tenir cura dels 
boscos mitjançant la certificació d’una gestió forestal sostenible dels mateixos 

i transferint aquest valor a través del segell PEFC a la diversitat  
de productes que provenen d’aquest origen sostenible.

Els estàndards de les normes de Gestió 
Forestal Sostenible PEFC tenen criteris 
socioambientals i estan fonamentats amb 
criteris i indicadors sota la norma UNE de 
Gestió Forestal Sostenible a Espanya.
  
PEFC Catalunya és una associació privada 
sense ànim de lucre inscrita en el Registre 

d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, que compta 
per al desenvolupament de les seves 
funcions amb el suport de la Direcció General 
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,  
i el Centre de la Propietat Forestal, qui 
col·labora en l’assistència tècnica.
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L’objectiu de PEFC és assegurar que els boscos del món es gestionin responsablement,  
i que les seves funcions estiguin protegides per a les generacions presents i futures. 

Impulsar la certificació 
forestal  

a Catalunya

Desenvolupar  
sistemes  

de certificació local

Registre de llicències 
de l’ús del logotip 
PEFC a Catalunya

Aconseguir els 
objectius de PEFC 

Catalunya

Elaborar la documentació, directrius i procediment  
de control per obtenir la certificació

Registrar les finques forestals amb dret  
a utilitzar el logotip i marca PEFC

Fer el seguiment i control de la bona gestió  
de les finques forestals per part dels titulars

Promoure una millora contínua de la gestió  
sostenible de les finques forestals

Elaborar la documentació de control de la Cadena  
de Custòdia i vetllar per la seva correcta aplicació

Hi ha cinc objectius principals a PEFC, són imprescindibles perquè tot el procés  
de certificació es pugui donar a terme de manera òptima:

Objectius de PEFC
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Membres de PEFC Catalunya
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Membres PEFC amb sistemes reconeguts
Membres PEFC amb sistemes encara no reconeguts
Països amb empreses certificades en Cadèna de Custòdia

Certificació PEFC al món

Per a la certificació d’una superfície forestal, és 
necessari superar un procés d’auditoria realitzat 
per una Entitat de Certificació Acreditada  
i autoritzada per a operar a Espanya.

L’Acreditació es realitza per l’Entitat Nacional 
d’Acreditació (ENAC) o entitat equivalent, 
amb l’objectiu de verificar el compliment dels 
requisits definits.

ENAC és una organització d’utilitat pública, 
sense ànim de lucre, tutelada per l’Administració, 
que desenvolupa la seva missió amb una 
clara vocació de servei públic, dirigit tant a 
l’Administració com al mercat, garantint que 
les seves actuacions es basen en imparcialitat, 
independència i transparència.

Les entitats d’acreditació han de ser membre 
de IAF (International Accreditation Fòrum)  
i implementar els procediments descrits en la 
Norma ISO/IEC 17011:2004 i altres documents 
reconeguts per la citada organització.

Destacar, que PEFC Catalunya no intervé en 
els processos d’auditoria per a la certificació, 
ni realitza funcions d’acreditació. D’aquesta 
forma, es garanteix en la seva totalitat la 
independència d’aquestes labors.

Les entitats de certificació acreditades  
i  autoritzades, han d’informar a PEFC Catalunya 
sobre la concessió dels certificats de gestió 
forestal, i tots aquells canvis relatius a la 
validesa i a l’abast d’aquests.
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Les dades de PEFC internacional

Les dades de PEFC Espanya

Les dades de PEFC Catalunya

55
països

són membres  
nacionals de PEFC

estan desenvolupant un sistema 
PEFC o s’estan preparant per a 
sol·licitar el seu reconeixement

que integren múltiples 
empreses fabricadores de 
productes certificats PEFC 

certificats PEFC a nivell 
mundial

països

propietaris forestals

països
10

en Cadena de Custòdia 
PEFC a tot el món

de boscos a tot el món estan 
certificats pel Sistema PEFC

milions d’hectàrees

certificats

328,5

12.372

750k

77

en Cadena de Custòdia 
PEFC a Catalunya

de boscos a Catalunya estan 
certificades pel Sistema PEFC

mil hectàrees certificats/ades
277 221

certificats PEFC 
a Catalunya

propietaris/àries forestals
1.666

en Cadena de Custòdia 
PEFC a Espanya

de boscos a Espanya estan 
certificades pel Sistema PEFC

milions d’hectàrees certificats/ades
2,48 1.646

certificats PEFC 
a Espanya

propietaris/àries forestals
49.060
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Què es pot certificar?

El procés de certificació

La certificació forestal consta de dos processos ben diferenciats:

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

La certificació de la sostenibilitat  
de l’ordenació forestal - Certificació 

de Gestió Forestal Sostenible

EMPRESES RESPONSABLES  
(CADENA DE CUSTÒDIA)

La certificació dels productes -  
Certificació de Cadena de Custòdia

La certificació forestal és un procés pel qual una tercera part independent, assegura que la gestió 
d’una superfície forestal s’ajusta als requisits establerts en les normes espanyoles i internacionals 
de Gestió Forestal Sostenible.

D’altra banda, la certificació s’estén als productes forestals i no fusters, que manufacturats per les 
corresponents indústries donarien lloc a productes finals certificats, això és el que es coneix com  
a certificació de la Cadena de Custòdia.
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Ús del segell PEFC

El logotip PEFC proporciona informació relacionada amb la procedència del producte forestal 
de boscos gestionats de manera sostenible i d’altres fonts no conflictives. Un bon ús del logotip 
garanteix una transparent i correcta gestió, així com un major coneixement dels consumidors als 
productes certificats.

El logotip es pot utilitzar per a fusta o qualsevol matèria primera acreditada PEFC i els seus 
productes derivats sempre que s’hagi certificat la Cadena de Custòdia, és a dir, quan es pot garantir 
que el producte compta amb matèria primera forestal certificada i s’ha controlat la cadena de 
subministrament per tal de no posar en el mercat fusta o paper que provingui de la desforestació o 
de països conflictius.

Una vegada acabat el procés de certificació  
se li concedeix a l’usuari el dret d’ús del segell PEFC, 
juntament amb un número de registre propi i únic
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Com podem utilitzar el segell?

El bon ús del logotip, adjudicat després del procés de certificació, garanteix una transparència  
i correcta gestió d’aquest, així com un major coneixement dels productes certificats. Per això des de 
PEFC volem agrair a tots els usuaris del logotip PEFC la confiança demostrada en aquest sistema.

Una vegada finalitzat el procés de certificació, PEFC concedeix a l’usuari els drets d’ús del logotip 
juntament amb un número de registre propi i únic a través d’un contracte que signen tant el 
representant de l’entitat certificada o usuari com el president de PEFC.

Aquest contracte, denominat “contracte de llicència d’ús de marca”, permet a l’usuari incloure el 
logotip PEFC en els seus productes, comprometent-se a seguir les normes d’ús. En el moment en 
què es signa el contracte, PEFC assigna un número de registre a l’entitat certificada, que ha de ser 
utilitzat sempre al costat del logo.
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L’etiqueta PEFC Certificat és la etiqueta genèrica 
que s’utilitzarà sobre producte.

Aquesta etiqueta es pot utilitzar sempre que 
al menys el 70% del material forestal inclòs al 
producte sigui material certificat PEFC i el contingut 
de material reciclat sigui inferior al 100%.

1. Logotip PEFC (A): Consisteix en una fletxa el·líptica que envolta dos arbres i les inicials “PEFC” 
col·locades sota d’ells.

2. Número de llicència de les marques PEFC (B): Per identificar a l’organització que utilitza les 
marques PEFC, el logotip PEFC s’utilitzarà amb el número de llicència PEFC de l’organització.

3. Nombre de l’etiqueta (C): El nombre de l’etiqueta comunica el significat del logotip. 
3.1. Els nombres oficials estan en anglès, les traduccions s’aconseguiran del generador d’etiquetes 
PEFC.
3.2. L’etiqueta PEFC pot incloure el nombre de l’etiqueta en més d’un idioma.

4. Missatge de l’etiqueta (D): El missatge de l’etiqueta comunica el significat del logotip.
4.1. Els missatges oficials de l’etiqueta PEFC estan en anglès, les traduccions dels missatges oficials 
de l’etiqueta a altres idiomes s’aconseguiran del generador d’etiquetes PEFC.
4.2. L’etiqueta PEFC pot incloure el missatge de l’etiqueta en més d’un idioma, el generador 
d’etiquetes PEFC ofereix diferents opcions.

5. Pàgina web PEFC (E): La pàgina web de PEFC Council www.pefc.org pot ser substituida per la 
pàgina web d’un organime autoritzat PEFC.

6. Marc de l’etiqueta PEFC (F): Quan s’utilitzi el marc, aquest haurà de respectar les proporcions i 
dimensions dels diferents elements de l’etiqueta.

A

B

C

D

E

F

Com podem utilitzar el segell?

Elements de l’etiqueta PEFC
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Especificacions gràfiques 

Les etiquetes PEFC poden utilitzar-se en tres colors: verd, negre i blanc i sempre amb fons de color 
únic i contrastat.

L’etiqueta PEFC en verd tindrà el marc en el mateix color, amb el nom de l’etiqueta PEFC, el missatge 
i la pàgina web PEFC en negre. Per als colors blanc i negre, tots els elements de l’etiqueta PEFC 
apareixeràn en el mateix color. El nombre de l’etiqueta PEFC en les tres ha d’estar en negreta.

L’etiqueta PEFC es pot utilitzar en posició horitzontal i en vertical. Les dimensions de l’etiqueta PEFC 
s’han de respectar i mantenir sempre, igual que les proporcions dels diferents elements.

L’etiqueta “PEFC Certificat” pot utilitzar-se sempre que, al menys el 70% del material forestal inclòs 
al producte sigui material certificat PEFC i el contingut de material reciclat sigui interior al 100%.
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Catalunya en gràfics

Catalunya té 3.210.533 ha de les quals 2.001.828 ha corresponen a forestal. Segons IFN4 (2013-2016).

Evolució dels terrenys forestals

Les hectàrees de boscos a Catalunya

Font: Inventario Forestal Nacional 4 / Gràfica: @OFC

Font: Inventario Forestal Nacional 4 / Gràfica: @OFC

Agrícola: 30,9%

Artificial: 6,1%

Forestal: 62,4%

Aigua: 0,6%
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Evolució dels aprofitaments forestals fusters

Font: DGEFGM

Coníferes (m3)
Planifolis (m3)
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Evolució de les principals cobertes del sòl

Font: Inventario Forestal Nacional

Ús IFN1 (ha) IFN2 (ha) IFN3 (ha) IFN4 (ha)

Forestal 1.847.733,00 1.855.944,00 1.930.482,00 2.001.828,04

Agrícola 992.504,64

Artificial 195.601,10

Aigüa 20.600,10
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Evolució del volum en escorça (m3 de fusta)

Font: Inventario Forestal Nacional 4 / Gràfica: @OFC
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Casos d’èxit de PEFC

Estrella Damm ja produeix totes les seves llaunes 
amb anelles de cartró 100% Certificat PEFC  
i biodegradable, havent eliminat per complet 
totes les anelles de plàstic dels seus paquets.

L’embalatge de cartró PEFC que embolica els 
paquets de llaunes ha estat premiat en els 
WorldStar Global Packaging.

Destaquem alguns dels nostres col·laboradors que en aquests últims anys s’han afegit 
a la família PEFC com una garantia de gestió forestal sostenible.

ESTRELLA DAMM

“La preocupació pel medi ambient no és una 
novetat. Fa anys que elaborem la cervesa amb 
ingredients de proximitat, utilitzant només 
energia elèctrica amb certificat d’origen verd  
i potenciem els envasos reciclables” 

Fede Segarra. Director de Comunicació  
i Relacions Externes de Damm.
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Coca-Cola ha apostat per trobar solucions 
mediambientalment sostenibles, com ara: la 
substitució del plàstic de les anelles de llaunes 
i ampolles, el foment de la fabricació d’envasos 
amb material reciclat o la posada en marxa 
de projectes responsables que redueixen i 
compensen la seva petjada de carboni. 

COCA-COLA

“Les empreses hem d’assumir la nostra part 
de responsabilitat: hem de reduir l’impacte 
ambiental negatiu que generem, augmentar 
l’impacte social positiu  i en aquest camí hem 
de liderar una transformació de l’economia 
que ens ajudi a afrontar tots els reptes de 
canvi cap a una economia circular.”

Ana Gascón Ramos, directora de 
Responsabilitat Corporativa de Coca-Cola 
Ibèria.
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Editorial Planeta i Karlos Arguiñano han 
publicat el llibre “La bona cuina. 900 receptes 
que sempre surten bé”. 

Planeta ha triat per a aquesta edició paper 
amb certificat PEFC procedent de boscos 
gestionats de manera sostenible.

Karlos ens parla sobre la satisfacció de saber 
que el seu llibre de receptes s’hagi imprès en 
paper certificat PEFC, la importància d’aquest 
fet i de com la societat s’ha de posar les 
piles per consumir de manera responsable  
i sostenible.

EDITORIAL PLANETA

Fotografia de Rubén Blyth

L’única cosa que puc fer és animar a tots 
els cuiners a continuar fomentant una 
conducta responsable i sostenible amb el 
medi ambient. 

Karlos Arguiñano
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La Fageda ha implementat el segell a PEFC en el 
llançament del iogurt cremós en envàs de 500 grs.

Representa una novetat en el mercat, i, per fugir de 
l’envàs de plàstic, La Fageda va crear una gamma de 
iogurts cremosos en envàs de cartó certificat PEFC.

Per La Fageda, la seva condició de projecte social, la 
ubicació física en un entorn natural protegit per llei,  
i uns arrelats valors de respecte a les persones, als 
animals i a l’entorn, fan que les bones pràctiques en 
matèria de sostenibilitat siguin la seva prioritat en la 

LA FAGEDA

presa de decisions. De fet, cuidar el seu entorn, 
fer un ús responsable dels recursos naturals, 
l’energia i les matèries primeres, són directrius  
i compromisos que explicita i recull la seva 
política de qualitat.

Els nostres consumidors acullen aquestes 
iniciatives amb un alt grau de satisfacció   
i així ens ho transmeten per diversos canals.

Esther Carreras. Relacions externes de La 
Fageda.



20

Alzamora Group, empresa líder en la fabricació 
d’envasos de cartró, defineix el compromís 
sostenible com una raó de ser i un pilar 
fonamental en la seva estratègia empresarial.

Ubicats en un dels parcs naturals més 
impressionants de Catalunya, a la zona de la 
Garrotxa, destaquen com l’idíl·lic ambient on 
treballen els ha fet ser conscients i prioritzar la 
cura de l’entorn.

A nivell de producció, la directora comenta 
que “la política de l’empresa està basada 
en l’optimització de tots els processos, amb 
l’objectiu de minimitzar la petjada de carboni, 
sent el més ecològicament eficients possible”.

Per aquesta raó, Alzamora Group porta més 
de 12 anys oferint el certificat PEFC a tots 
els seus clients, per tal que els seus projectes 
afavoreixin a l’economia circular utilitzant 
materials provinents de boscos gestionats de 
manera responsable.

En relació amb els productes que ofereixen, 
recentment l’empresa ha celebrat el 4rt any del 
llançament de LatCub, la seva revolucionària 
solució renovable, 100% biodegradable i 
totalment reciclable que substitueix el plàstic 
de les anelles i el retràctil de les llaunes de 
begudes.

ALZAMORA GROUP

Des de l’inici fins al final del procés de 
producció del packaging, a Alzamora Group 
tenim en compte l’impacte mediambiental. 
Tot començant per la nostra matèria primera, 
el cartró, un dels material més nobles, 
reciclables i biodegradables.

Directora General, Anna Alzamora.

Aquest nou embalatge sostenible està produït 
amb el mínim ús de cartró i sense cap tipus de 
plàstic ni cinta adhesiva, i ofereix a les marques 
àmplies oportunitats publicitàries.

Diverses empreses del sector cerveser mundial 
ja s’han fixat en aquest producte, així com la 
coneguda marca Estrella Damm, que ja fa més 
de tres anys va començar a utilitzar la solució 
LatCub, amb el certificat PEFC, com a alternativa 
a l’agrupador de llaunes de plàstic que feien 
servir fins al moment.

LatCub, el primer envàs que va estar disponible 
al mercat amb aquestes característiques, és un 
clar exemple del futur del packaging. Alzamora 
Group assegura que cada dia més companyies 
estan buscant substituts del plàstic, un material 
que porta molts anys fent malbé els nostres 
oceans i la vida de molts peixos i animals marins.

El caràcter innovador d’Alzamora Group i el 
seu afany per aportar solucions amb un millor 
impacte per al nostre planeta, fan que l’empresa 
hagi mantingut la certificació PEFC durant tots 
aquests anys.

Actualment, Alzamora Group es troba en plena 
expansió internacional, oferint els seus serveis 
des d’Espanya i també des de Portugal, amb 
Novotipo, la seva última incorporació a el grup. 
Treballen en més de vint països i tres continents 
diferents, oferint a un ampli ventall de clients 
procedents dels sectors més dinàmics de 
l’economia mundial les millors solucions de 
packaging disponibles al mercat.

https://www.alzamoragroup.com/
https://www.alzamoragroup.com/latcub/es/
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Papstar és una empresa que produeix productes  
d’alta qualitat, fabricats en paper i cartró, 
sempre han estat un dels punts forts de la marca 
PAPSTAR. Demostra la seva responsabilitat 
amb les persones, la natura i el medi ambient 
mitjançant l’ús d’energies i matèries primeres 
renovables, així com la responsabilitat social.

Premis com el segell “Green Brands”, l’entrada 
al selecte cercle alemany “Brands of the Century”  
o l’etiqueta de neutralitat climàtica que atorga 

PAPSTAR

el “Climate Partner” posen de manifest el 
compromís mediambiental de la companyia.

la Certificació PEFC a la Cadena de Custòdia 
de Papstar Ibèrica, contribueix a consolidar 
més encara aquest compromís i dona més 
visibilitat i prestigi als nostres productes.

Arantxa Ojanguren Quality
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http://www.pefc.cat @pefccatalunya @PEFC_Catalunya

@PEFCCatalunya PEFC Catalunya https://www.linkedin.com/company/pefc-catalunya


