Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal

PEFC/14-21-00009

ACORD VOLUNTARI DE L’EMPRESA EXPLOTADORA PER A PARTICIPAR
EN LA CERTIFICACIÓ FORESTAL REGIONAL PEFC
Dades del/s titular/s

Persona física

Persona jurídica

Nom i cognoms / Raó social:

NIF / CIF:

Adreça:

Codi postal:

Municipi:
Nombre de treballadors:

Comarca:
≤5

Dades del representant

>5
Apoderat/da

Epígraf IAE:
Administrador/a

Nom i cognoms / Raó social:

NIF / CIF:

Adreça:

Codi postal:

Municipi:

Comarca:

Correu electrònic:

Telèfon:

Dades de domiciliació bancària
Codi IBAN:

Mitjançant aquest acord, documento que l’empresa que gestiono està en condicions de complir els compromisos de gestió
forestal sostenible del sistema de certificació forestal sostenible PEFC i, per tant, manifesto en nom i representació legítima (de l’empresa), el desig de formar part en el sistema regional de certificació PEFC existent a Catalunya (ENSCAT) i la
nostra voluntat d’adhesió.
La signatura del present acord voluntari comporta el COMPROMÍS, per l’empresa explotadora que desitja adscriure’s al
sistema regional de certificació forestal PEFC existent a Catalunya (ENSCAT), de:
1. Conèixer els drets i deures de les empreses explotadores adscrites al sistema regional de certificació forestal PEFC
en l’àmbit de la Gestió Forestal Sostenible (GFS), descrits en el procediment de control que regula el funcionament
del propi sistema de consulta pública al web d’ENSCAT (www.enscat.org), manifestant l’empresa explotadora que
ja ha estat informada.
2. Conèixer les normes per a la verificació de la cadena de custòdia i, si cal, d’informar els compradors de fusta o de
qualsevol altre aprofitament.
3. Donar compliment als compromisos de Gestió Forestal Sostenible.
4. Donar compliment al Codi de bones pràctiques dels IOF.
5. Pagar una quota d’adscripció.

COMPROMISOS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
PER A LES EMPRESES D’EXPLOTACIÓ FORESTAL
La Certificació forestal sostenible PEFC és el procés voluntari mitjançant el qual una tercera part independent
avalua i verifica que la gestió forestal duta a terme en una forest compleix amb els criteris i indicadors de Sostenibilitat.
El marc legal regular vigent és, en l’àmbit de la Gestió Forestal Sostenible, la Norma UNE 162.002.2013 - Gestión Forestal Sostenible. Criterios e indicadores i, en l’àmbit de la Cadena de Custòdia, la Norma Internacional
PEFC ST 2002:2013 de Cadena de Custòdia de Productes Forestals. Requisits.
El COMPLIMENT dels compromisos de Gestió Forestal Sostenible comporta:
■ Respectar la legislació vigent.
■ Respectar els compromisos del/s titular/s d’una forest adscrita al sistema PEFC.
■ Integrar, en la gestió forestal, els mitjans necessaris per minimitzar els possibles danys a les forests i els fenòmens erosius alhora que controlar el risc d’incendi amb mesures de prevenció i defensa contra incendis, si
s’escau.
■ D’acord amb la normativa vigent, trossejar o triturar les capçades i restes dels aprofitaments forestals que
no siguin retirats i, en cap cas, deixar-los dins d’una franja de 20 m d’amplada a banda i banda dels camins
principals i primaris.
■ Executar una gestió forestal respectuosa amb els valors culturals, espirituals, històrics, prehistòrics i singulars identificats a la forest.
■ No barrejar, en un mateix lot, la fusta procedent del bosc amb certificat de gestió forestal sostenible amb la
d’altres orígens.
■ Vetllar perquè no es trenqui la cadena de custòdia des que l’arbre està en peu fins que arriba a la indústria o
a peu de carregador.
■ Donar compliment a la normativa de salut laboral i prevenció d’accidents en l’àmbit de la seva activitat.
■ Millorar la formació tècnica i/o pràctica sobre gestió forestal sostenible i en matèria de prevenció de riscos
laborals dels seus treballadors.
■ Vetllar perquè no hi hagi residus de l’explotació forestal (llaunes, restes d’embolcalls...) i perquè no hi hagi
abocaments d’olis i combustibles al bosc.
■ Informar l’ENSCAT de les sancions administratives imposades.
■ Posar a disposició de l’ENSCAT tots els documents i les facilitats que siguin necessàries per al compliment
dels compromisos signats.
L’incompliment dels mateixos pot comportar la pèrdua del certificat de participació en la certificació forestal
regional.
Signatura del representant i segell de l’empresa

Data

ENSCAT (www.enscat.org) Ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km. 4,5. Apartat de correus 240 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda.
Tel. 93 574 70 39 - correu-e: info@enscat.org

