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L'any 2021, sens dubte, va ser un any de 
celebració per a PEFC Catalunya, atès que 
vam assolir el 20è aniversari de l'entitat.

Després de vint anys, el sector forestal  
a Catalunya es vehicula com a motor de la 
transició verda i cap a un desenvolupament 
sostenible, i per aquest motiu les institucions 
polítiques europees i internacionals han posat 
el focus en el sector. La propietat forestal 
que gestiona els boscos, les empreses de la 
cadena de transformació i els consumidors, 
tenen un paper fonamental en aquesta 
transformació cap a una encomia circular  
i descarbonitzada. En aquest sentit, l'impuls 
de la certificació PEFC a Catalunya dels 
boscos cap a una gestió forestal sostenible  
ha passat de 265.476 ha a 277.055 ha,  
cosa que suposa un increment del 4,4%; tot 
això gràcies a 1.666 silvicultors i silvicultores  
i/o gestors/es dels boscos catalans (d'entre 
els boscos de propietat pública i privada), 
essent aquest últim el principal motor  
de la certificació a Catalunya.

A Catalunya, el creixement de les empreses 
que certifiquen els seus productes ha passat 
de 229 a 257, un augment del 12,2%, essent 
Catalunya la primera comunitat autònoma 
que contribueix decididament a què PEFC 
Espanya sigui un referent en el món en el 
creixement d'empreses a escala mundial.

En l'àmbit internacional, PEFC representa  
el 75% dels boscos que estan certificats, sent 
la primera font de matèria certificada en el 
món. En total hi ha 328,5 milions d'hectàrees 
de boscos certificats i més de 12.671 
empreses en 77 països per tal de fer arribar 
aquests productes forestals amb la garantia 
del segell PEFC. Continuem treballant per 
a ser motor de força del sector forestal, 
perquè les coses es facin bé, i per fer arribar 
productes amb aquest gran valor, aquesta 
garantia que és PEFC.

Per acabar, vull agrair la tasca que ha fet 
l'equip de PEFC Catalunya durant aquests 
20 anys, i també agrair a totes les entitats 
que en són membres, a la propietat forestal 
pública i privada, als gestors i gestores 
silvícoles, a l'empresariat català que confia 
en el segell PEFC i a aquells consumidors, 
en especial a les empreses, que no dubten 
a l'hora d'implementar polítiques de compra 
responsables. D'aquesta manera els boscos 
estan en bones mans i ens assegurem el 
futur perquè que les pròximes generacions 
els puguin gaudir.

Josep Maria Vila d'Abadal i Serra 
President de PEFC Catalunya

"20 anys assegurant el futur 
per a les pròximes generacions"

Salutació 
del president
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Superfície forestal certificada  
a 31 de desembre 

A 31 de desembre de 2021 PEFC a Catalunya 
presenta 277.054 hectàrees adscrites al sistema, 
de les quals, el 86,8% corresponen a boscos de 
titularitat privada (240.414 ha) i el 13,2%  
a boscos de titularitat pública (36.640 ha), 
incloses en 1.810 Instruments d'ordenació 
forestals (IOF), 1.772 plans tècnics de gestió  
i millora forestal (PTGMF) i 38 plans simples  
de gestió forestal (PSGF), respectivament.

Certificació de la gestió 
forestal sostenible

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'HECTÀREES CERTIFICADES EN GFS - ENSCAT
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El nombre de gestors/es adscrits/es  
al sistema suposa un total de 1.666,  
dels quals 1.656 són titulars de forests 
privades (90 gestors/es més que 
l'anualitat 2020) i 10 titulars de forests 
públiques, entre Generalitat de Catalunya, 
ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades (EMD) (4 gestors menys 
que a l'anualitat anterior).

1.656 
Forests 
privades

10 
Forests 

públiques

DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE DE GESTORS/ES 
ADSCRITS/ES AL SISTEMA

Aquest 2021 hi va haver un increment 
d'11.578 ha de boscos certificats 
respecte de l'anualitat 2020.

Propietaris/àries i gestors/res adscrits/es

Durant l'anualitat 2021, l'ENSCAT-PEFC  
va rebre 475 sol·licituds d'adscripció al sistema 
PEFC, d'aquestes, 380 es van resoldre 
favorablement (323 noves entrades  
i 57 renovacions). La resta de sol·licituds (95) 
estan pendents de resolució un cop el Centre 
de Propietat Forestal (CPF) aprovi l'IOF.

La relació de boscos adscrits al sistema PEFC 
es comunica a l'empresa auditora Bureau 
Veritas i a PEFC Espanya, 3 cops l'any.

380 
Resoltes 
favorablement

10 
Pendents  

de resolució

SOL·LICITUDS D'ADSCRIPCIÓ  
AL SISTEMA PEFC L'ANY 2021

Adscrits PEFC 31/12/2021 mapa 
de cobertes del sòl 2018 (ICGC)

Superfície forestal
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Certificació en Cadena 
de Custòdia

Durant el 2021, se'n van donar d'alta  
25 noves empreses de Cadena de Custòdia. 
També, i coincidint amb el 20è aniversari  
de PEFC Catalunya, per fi hem superat  
les 200 empreses de la Cadena de Custòdia  
a Catalunya. El tancament a 31 de desembre 
de 2021 és de 221 empreses.
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Campanya "Pensant en les persones"

El 2021 va ser l'any del llançament de la Campanya "Pensant en les Persones", amb l'objectiu  
de donar a conèixer a PEFC a un gran conjunt de la societat.

Materials de difusió creats durant la Campanya:

• Renovació de la pàgina web i presentació als mitjans de comunicació.

• Producció d'un vídeo corporatiu basat en els coneixements adquirits del Pla Estratègic  
per al Sector Forestal.

• Passi d'un espot televisiu a TV3 durant una setmana.

• Campanya de màrqueting digital per a obtenir comunitat a les xarxes socials.

Formacions a empreses de cadena de custòdia PEFC: Una eina de vendes

S'ha realitzat un total d'11 sessions formatives i s'ha donat formació a 71 persones pertanyents 
als departaments comercials i màrqueting de les empreses certificades, amb l'objectiu de guanyar 
capil·laritat en els mercats potencialment compradors de productes certificats.

Font: Freepik

Accions PEFC Catalunya
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Mel Múria certifica a primera mel d’Europa 
de boscos sostenibles

Es dona per finalitzada la part tècnica  
de desenvolupament del projecte de certificar  
la primera mel d’Europa provinent de boscos 
sostenibles i certificats PEFC que va començar 
l’any 2018. Es va fer una nota de premsa 
conjunta i un acte d’entrega del certificat. A l'acte 
van assistir el president de PEFC Catalunya, 
Josep Maria Vila d’Abadal i el president de PEFC 
Espanya, Juan Luis Abián.  

El compromís de PEFC Catalunya per tal que la 
mel PEFC sigui una realitat durant aquest any, 
ha anat més enllà de la certificació i s’han enviat 
un total de 1.500 cartes adreçades a la propietat 
forestal per tal de promoure l’ús dels seus boscos 
certificats i promoure una activitat econòmica 
més enllà de la fusta. Un total de 103 persones 
propietàries de boscos han demostrat el seu 
interès contactant amb l’empresa Mel Múria.  

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural edita la Guia de la Certificació Forestal PEFC a 
Catalunya en el dossier tècnic núm. 109

Durant el mes de maig, el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, a través del portal RURALCAT,  
va publicar el Dossier Tècnic número 109 sobre la Certificació 
PEFC a Catalunya, coordinat per PEFC Catalunya.  S’han 
imprès 1.200 exemplars i se n’ha fet difusió a entitats 
membres i empreses de Cadena de Custòdia. 

Es va publicar la notícia a la web i es va fer difusió a través  
de xarxes socials, alhora, també es va fer una nota de premsa  
i es va publicar la notícia en el portal Ruralcat. 
(https://ruralcat.gencat.cat/).  

https://ruralcat.gencat.cat/
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Campanya “STOP al foc”

Durant el mes de Juny de 2021 es va llençar la campanya “STOP AL FOC, TU EN TENS LA CLAU” 
adreçada a la ciutadania de general, amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de la prevenció 
d’incendis forestals i del manteniment dels nostres boscos. Es van editar diversos materials  
de difusió, es va compartir amb els membres de PEFC Catalunya, i es va fer una nota de premsa. 

Alguns membres de PEFC Catalunya, com ara l’Institut Agrícola, Unió de Pagesos, el Centre de la 
Propietat Forestal i l’ENSCAT, van compartir la campanya en els seus propis mitjans de comunicació. 
També ens van trucar de diverses ràdios locals, de la Xarxa de Ràdios i van entrevistar-nos.  

PEFC Catalunya publica una Guia de compra 
responsable de materials forestals 

Durant el 2021 es va publicar una Guia de 
Compra Responsable amb la intenció de posar 
aquest material a disposició de les empreses 
de Cadena de Custòdia perquè puguin utilitzar 
l'eina a escala comercial, amb l'objectiu de 
proporcionar informació a les empreses  
i als mercats sobre com es pot contribuir a la 
sostenibilitat comprant material certificat PEFC.
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PEFC Catalunya celebra els 20 anys a l’antiga Fàbrica Damm 

El 25 d’Abril de l'any 2000 es creava l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal PEFC 
amb la finalitat de promoure els valors de la certificació forestal adscrits i com a membres de PEFC 
Espanya, que alhora és membre de PEFC 
Internacional. És per això que en l’Assemblea 
Ordinària del 2021 es va decidir fer un acte 
de celebració del 20è aniversari de PEFC 
Catalunya. Finalment, l’Acte es va celebrar 
el 4 de Novembre a les dependències de 
l’Antiga Fàbrica DAMM a Barcelona, espai 
cedit gratuïtament per la DAMM. Tot i 
tenir un aforament restringit a les 100 
persones per les condicions i mesures COVID 
decretades pel govern de Catalunya, vam 
poder omplir l’aforament. L’Acte va comptar 
amb la presència dels membres de PEFC 
Catalunya, les empreses de la Cadena de 
Custòdia, Institucions i premsa.

L’acte de celebració va consistir amb unes 
xerrades dinàmiques i vam poder gaudir 
d’una demostració de cuina en viu de la 
xef Charo Val. Seguidament, vam poder 
compartir un menú de degustació a peu dret 
per tal de fomentar xarxa entre totes  
les persones assistents a l’esdeveniment.  

Paral·lelament, l’acte va ser auditat per l’entitat Bureau Veritas com 
a Acte Sostenible alineat amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’ONU i es va lliurar in situ el certificat a tal efecte.
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Els actors de PEFC Catalunya 
l'any 2021

GABARRÓ

Gabarró, amb més de cent anys d'experiència i un equip de més de 150 professionals, posa a la 
disposició dels seus clients la més àmplia gamma de fusta serrada i mecanitzada, terres de fusta  
i tecnològics i una gran varietat de taulers de diverses característiques, productes de gran qualitat  
i de marques de referència, sent el distribuïdor 
més gran generalista de la Península.

A més, gràcies a l'assessorament expert del 
nostre personal podem lliurar els productes  
a mesura segons les necessitats de cada client,  
i cada vegada més acabats: fusta transformada, 
taulers tallats, etc.

Gabarró, compromès amb la sostenibilitat dels 
boscos, compra a proveïdors que els gestionen 
de manera rigorosa i que utilitzen tècniques 
de producció ecològicament eficients. I per 
aquest motiu Gabarró va obtenir la Certificació 
de Cadena de Custòdia PEFC, per a la promoció 
de la gestió forestal sostenible. "La certificació 
PEFC és el reflex del nostre ferm compromís 
amb les bones pràctiques mediambientals."

D'aquesta forma, ajudem a evitar les situacions de risc davant la possibilitat de conducta a tales 
il·legals, l'explotació de boscos d'alt valor de conservació, àrees protegides, espècies incloses  
en la llista CITIS (acord de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de 
Fauna i Flora Silvestre), conversió d'àrees forestals a altres usos, zones de conflicte armat, zones 
relacionades amb problemes socials i de drets humans.

Ramón Gabarró Taulé
Diector General

En aquest apartat veurem diferents actors de PEFC que han volgut participar en la 
memòria, alguns històrics que porten amb nosaltres des de l'inici i d'altres que s'han 
certificat aquest últim any.
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J.VILASECA

"Els consumidors, les empreses i els governs estan cada cop més preocupats per la seva empremta 
mediambiental. Això vol dir que els mercats de materials forestals certificats, des del paper fins a la 
fusta, estan creixent.

A J.Vilaseca, S.A creiem que tenim responsabilitats com a marca. Per això, a més dels diferents 
projectes que desenvolupem pensant en el medi ambient, la major part del paper que fabriquem 
té la certificació PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), és un programa 
internacional que promou la gestió sostenible a les empreses per a la protecció dels boscos.

Quan els nostres clients veuen l'etiqueta PEFC al nostre producte, saben que procedeix d'un bosc 
que es gestiona d'acord amb els requisits mediambientals, socials i econòmics més estrictes.  
Un bosc que continuarà existint durant generacions.

Gràcies a la certificació PEFC, es pot rastrejar el material des d'aquests boscos, al llarg de la cadena 
de subministrament, fins al producte final. J. Vilaseca és una baula més de la cadena de custòdia, 
que a més de garantir que el material procedeix d'un bosc certificat, també protegeix els drets dels 
treballadors al llarg del procés de producció"

Jaume Batllori
Director General de J.Vilaseca, S.A
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WALSTEAD IBERIA

Walstead Iberia la formen les 
impremtes Eurohueco (Barcelona)  
i Rotocobrhi (Madrid). És part del Grup 
Walstead, líder europeu d'impressió 
rotativa amb 750 M de facturació.

El grup Walstead, és un grup 
multinacional d'impressió amb 
empreses a Espanya (Madrid  
i Barcelona), Gran Bretanya, Àustria, 
República Checa, Eslovènia i Polònia, 
està totalment compromès amb el 
medi ambient i la responsabilitat social 
de l'empresa.

En aquest sentit, és de particular 
rellevància treballar amb matèria 
primera d'origen verificat amb les 
certificacions PEFC i participar en la 
seva cadena de custòdia.

Cristina Raurich
Resconsable de Cadena de Custòdia
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BOSCAT FUSTA S.L. 

L’Agrupació de Productors Forestals BOSCAT FUSTA, S. L. neix l’any 2017 gràcies a la iniciativa de 
diverses associacions de propietaris i propietàries de boscos d’arreu de Catalunya, amb l’objectiu de 
transformar i comercialitzar els productes forestals generats a partir de la gestió forestal sostenible.

Avui dia, donem servei a més 200.000 hectàrees de boscos de Catalunya que pertanyen a més de 
2.000 persones propietàries associades a les diferents associacions repartides per tot el territori 
català. La nostra feina principal és la de fomentar la cooperació i coordinació de les produccions  
i contribuir així al desenvolupament de l’economia local.

Una de les línies principals de l’Agrupació, és la producció de biomassa forestal, que substitueix l’ús 
de combustibles fòssils i afavoreix la transició energètica a favor del clima d’empreses i ajuntaments. 
Des de l’inici, ha format part del nostre ADN la millora continua integral de tota la cadena de 
producció de la biomassa. És per això, que hem treballat intensament per poder oferir una biomassa 
que tingui el seu origen certificat amb la garantia de la gestió forestal sostenible mitjançant el 
segell PEFC, com també en la qualitat del producte mitjançant la certificació DBOSQ. I en aquest 
procés de millora i generar valor afegit, hem anat un pas més enllà, i podem certificar l’impacte 
positiu que genera en el territori el consum de biomassa, acreditant que prové de la gestió forestal 
en zones d’actuació estratègiques per a la prevenció d’incendis.
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Des de l’Agrupació també es comercialitzen 
llenyes i fusta en tronc de diverses espècies. I per 
últim, fent un pas més endavant, hem iniciat un 
nou camí en la transformació de la fusta en tronc, 
poden oferir fusta serrada, i productes de segona 
transformació, com embalatges de fusta, palets,  
i fusta per la construcció.

El nostre propòsit és contribuir a una nova 
cultura del bosc, i al desenvolupament rural, on la 
conservació dels nostres boscos i la lluita contra 
el canvi climàtic sigui compatible amb la creació 
d’un sector primari fort, que generi béns i serveis 
de proximitat, economia productiva i oportunitats 
pel desenvolupament de les persones. 

Disposar la certificació PEFC és per a nosaltres  
i els nostres clients una garantia de 
transparència i qualitat dels nostres productes. 
Amb PEFC, ens sentim molt ben acompanyats en 
aquest viatge cap a la sostenibilitat i resiliència  
i ens permet generar confiança a la societat 
sobre la feina que fem i garantir que allò que 
diem és el que fem.

Jordi Tarradas
Gerent
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PAPSTAR 

Els productes d'alta qualitat, fabricats en paper i cartró, sempre han estat un dels punts forts de la 
marca PAPSTAR, que té el seu origen a la fàbrica de cartró fundada per l'Oswals Matheis  
a Schleiden-Olef al 1873.

Avui dia PAPSTAR GmbH, amb el seu al Nord de la regió d'Eifel i, grup al qual pertany Papstar Ibérica, 
és considerat un dels principals proveïdors de productes d'un sol ús.

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 el "Climate Partner" posen de manifest el compromís 
mediambiental de la companyia.

És per aquest motiu que 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,  
a més del reconeixement i certificació a escala internacional de què els nostres productes procedeixen 
d'una gestió forestal sostenible i respectuosa amb el medi ambient, així com certificar que treballem 
amb empreses i productors que respecten els drets humans i dels treballadors.

Arantxa Ojanguren Quality 
Control and Stock Manager
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QUICK SOLUTION

Quick Solution va néixer fa vuit anys amb un equip i experiència al sector del Retail i la fabricació de 
mobiliari de més de trenta anys. Som un equip jove i compromès amb l'empresa.

Des del seu inici hem crescut de forma exponencial amb cada projecte de la mà dels nostres clients  
i clientes/col·laboradors i col·laboradores i amb el suport dels nostres proveïdors.

Durant aquesta trajectòria hem establert una sèrie de valors que ens caracteritza, així com ser fidels 
al compromís amb el medi ambient. Utilitzem software per reduir costos i, molt més important, per 
tenir un consum eficient de la matèria prima.

Als últims anys hem incorporat un equip de disseny amb l'objectiu de crear un producte propi perquè 
la minva pugui deixar de ser un rebuig convertint-la en un benefici per l'empresa i pel medi ambient.

Vam decidir fer un pas més enllà i certificar aquest compromís per garantir als nostres clients 
aquest valor afegit, fent servir fusta de boscos sostenibles. La certificació PEFC, que no només ens 
ha reconegut el nostre compromís, sinó que ens ha obert al medi ambient, al desenvolupament 
sostenible i a l'entorn laboral. 

PEFC diferència el nostre negoci i ens afegeix responsabilitat dins del nostre mercat.

David Paris
Gerent
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Membres de PEFC Catalunya
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PEFC EN EL MÓN

Distribució mundial de la certificació PEFC

Desenvolupament internacional

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

2021

55
països

són membres  
nacionals de PEFC

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

en Cadena de Custòdia 
PEFC a tot el món

que integren múltiples 
empreses fabricadores de 
productes certificats PEFC 

de boscos a tot el món estan 
certificats pel Sistema PEFC

certificats PEFC a nivell 
mundial

països

milions d’hectàrees

certificats

propietaris forestals

països
10

328,5

12.372

750k

77

Pensant en les persones www.pefc.cat
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