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Llista de indicadors de “RISC MENYSPREABLE” segons l’article 
6.1.b) del Reglament 995/2010: 

 

La probabilitat de risc pot considerar-se menyspreable amb relació a 
l’aprofitament il·legal, quan es compleixin tots els següents indicadors 
relacionats amb polítiques forestals. 

 



 
 
1.Compliment legislació aplicable, que podrà incloure un sistema de 
certificació o altre sistema de verificació per tercers que inclou la 
verificació del compliment de la legislació aplicable. 

 

Justificació: 

 

La explotació sense permís o llicència de tallada no es un problema conegut 
a l’Estat Espanyol en base a fonts i informes internacionals sobre tala 
il·legal. 

 

Font: 

 

The Royal Institute of International Affairs 

www.illegal-logging.info 

 

Environmental Investigation Agency 

www.eia-international.org 

 

Estudio sobre procedimientos de control de cortas de madera y evaluación 
del riesgo en cada Comunidad Autònoma para aplicación del Sistema de 
Diligencia Debida. 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-
forestal/control_cortas_de_madera_espanya_2012_tcm7-266223.pdf 

 

Amb relació a aquest indicador, l’Estat Espanyol pot considerar-se una àrea 
de risc menyspreable. 

 



 
 

2. Predominança de l’aprofitament il·legal d’espècies arbòries 
concretes. 

 

Justificació: 

 

No hi ha informes o informació important sobre nivell significatius de tala 
il·legal en la zona objecte d’aquesta avaluació. 

Les espècies esmentades a continuació no consten en l’annex I, II I III 
CITES (Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de 
Fauna i Flora Silvestres): 

Vern, Castanyer, Pollancre, Freixe, Faig, Plàtan, Blada, Roure, Acàcia, 
Douglas, Pi pinyer, Pi marítim, Pi Insignis, Pi roig, Pi negre, Pi blanc, 
Pinassa, Alzina, Roure, Alzina surera i Eucaliptus. 

 

Font: 

 

Conveni sobre el Comerç Internacional d’Especies Amenaçades de Fauna i 
Flora Silvestres (CITES). 

http://www.cites.es/es-ES/Paginas/default.aspx 

 

Resolució AAM/732/2015, de 9 d’abril, per la qual s’aprova la catalogació, 
descatalogació i canvi de categoria d’espècies i subespècies del Catàleg de 
flora amenaçada de Catalunya. 

 

Amb relació a aquest indicador, l’Estat Espanyol pot considerar-se una àrea 
de risc menyspreable. 

 

 



 
 

3. Predominança de l’aprofitament o pràctiques il·legals en el país 
d’aprofitament o la regió d’on s’ha aprofitat la fusta, inclosa la 
consideració de la predominança d’un conflicte armat. 

 

Justificació: 

 

L’Estat Espanyol no es considera zona on es realitzen activitats definides 
como fonts conflictives. 

En la classificació de ‘Índex de Percepció de Corrupció (CPI) de 
Transparency International (www.transparency.org), per al 2016, l’Estat 
Espanyol apareix en el lloc número 41 de 176, amb una puntuació de 58 
sobre 100, pel que es pot concloure que la percepció de corrupció és baixa. 
(IPC és igual o superior a 50) 

 

Font: 

 

EU FLEGT: 

http://ec.europa.eu/comm/development/ody/theme/forest/initiative/index_
en.htm) 

 

Tropical Forest Trust 

www.tropicalforesttrust.com 

 

Transparència Internacional manté periòdicament informació actualitzada 
sobre les percepcions de la corrupció a nivell nacional. 

http://www.transparency.org/ 

 

Amb relació a aquest indicador, l’Estat Espanyol pot considerar-se una àrea 
de risc menyspreable. 

 

 

 



 
 

4. Sancions imposades pel Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides o el Consell de la Unió Europea sobre la importació o 
exportació de la fusta. 

 

Justificació: 

 

No hi ha informes o informació important sobre nivell significatius de tala 
il·legal en lla zona objecte d’aquesta avaluació. 

 

Font: 

 

The Royal Institute of International Affairs 

www.illegal-logging.info 

 

Environmental Investigation Agency 

www.eia-international.org 

 

Consell de Seguretat de Nacions Unides 

http://www.un.org/es/sc/ 

 

Amb relació a aquest indicador, l’Estat Espanyol pot considerar-se una àrea 
de risc menyspreable. 

 

 



 
 

5. Complexitat de la cadena de subministrament de la fusta i 
productes de la fusta. 

 

Justificació: 

 

No hi ha complexitat de la cadena de subministrament, ja que la longitud de 
la cadena de subministrament és reduïda, i per tant la traçabilitat de la 
fusta fins al seu lloc d’aprofitament és senzilla.  

 

Font: 

 

The Royal Institute of International Affairs 

www.illegal-logging.info 

 

Environmental Investigation Agency 

www.eia-international.org 

 

Consell de Seguretat de Nacions Unides 

http://www.un.org/es/sc/ 

 

Amb relació a aquest indicador, l’Estat Espanyol pot considerar-se una àrea 
de risc menyspreable. 

 

 

 

 


