
CALENDARI CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA 2016: BOSCOS I INNOVACIÓ

MARÇ 2016

NOM DEL PROJECTE INNOVADOR:

CATFOREST-producte  forestal  Catalunya.  Marca  de  Garantia  per  a  la  comercialització  de
productes forestals de Catalunya.

OBJECTIUS:

.  Permetre  a  prescriptors,  consumidors  i  la  societat  en  general,  identificar  els  productes
forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal
sostenible), proximitat (Boscos de Catalunya) i qualitat (estàndards de qualitat)

. Potenciar el producte forestal local amb baixa petjada de carboni.

.  Proporcionar  informació  al  consumidor  perquè  pugui  decidir  si  compra  un  producte
renovable, sostenible i local o altres productes diferents.

ANTECEDENTS:

CATFOREST- producte forestal  Catalunya és una marca de garantia que sorgeix  d’un ampli
consens del sector forestal català, fruit de les necessitats detectades per part dels diferents
agents del propi sector i d’una posada en comú que neix en el seny de l’Associació Catalana
Promotora de la Certificació Forestal (ACPCF), que finalment ha estat la sol·licitant i titular de
la marca de garantia.

CATFOREST-producte forestal Catalunya es regeix pel seu propi Reglament d’ús de la marca,
que  és  a  disposició  de  tothom  en  el  web  www.catforest.cat.  Aquest  Reglament  ha  estat
àmpliament  consensuat  pel  sector  forestal  de  Catalunya  i  informat  favorablement  per  la
Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Els  productes,  que d’entrada,  queden emparats per  la  marca  són:  fusta estructural,  fusta
serrada, estella, pèl·let, llenya i briquetes. Cal remarcar, però, que el Reglament és obert, cosa
que significa que, si en un futur es creu convenient ampliar els productes, es podrà fer sota el
mateix  paraigua  de  la  marca,  d’acord  amb  els  condicionats  del  Reglament  propi  i  de  la
regulació aplicable.

La  marca  CATFOREST  la  pot  utilitzar  qualsevol  persona  física  o  jurídica,  tant  privada  com
pública, que representi:

.  Propietaris/àries  forestals  de  finques  forestal  públiques  o  privades  que  disposin  d’un
instrument d’ordenació forestal i  que disposi d’un sistema de certificació forestal de gestió
forestal sostenible reconegut (PEFC, FSC o d’altres).



. Empreses d’aprofitament forestal, que disposin d’un sistema de certificació forestal de gestió
forestal sostenible reconegut (PEFC, FSC o d’altres).

.  Empreses  transformadores  i/o  envasadores,  que  disposin  d’un  sistema  de  certificació
forestal de cadena de custòdia reconegut (PEFC, FSC o d’altres).

. Empreses comercialitzadores  de productes d’origen forestal que disposin d’un sistema de
certificació forestal de cadena de custòdia reconegut (PEFC, FSC o d’altres).

.  Entitats  Responsables  Col·laboradores públiques  i/o  privades  consumidores  finals  del
producte que vulguin fer un ús divulgatiu de la Marca, sense que quedi subjecte a control de
traçabilitat, atès que no manipula producte, sinó únicament la informació, cosa que justifica
l’absència de control directe sobre el producte, però contràriament caldrà signar una sèrie de
compromisos de comunicació.

PÀGINA WEB DEL PROJECTE:  www.catforest.cat

http://www.catforest.cat/



