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Superficie forestal original

Coberta actual

Últims boscos primaris

CANVIS EN LA COBERTA FORESTAL MUNDIAL



Situació dels Boscos Primaris en el món

- Només queden el 20% dels boscos primaris originals

- Ocupen actualment el 7% de la superficie terrestre

- S’estima que contenen dos terços de la biodiversitat terrestre



Boscos Primaris, ecosistemes amenaçats



Les quatre principals regions on la tala il.legal és 
un problema crònic



Spain - 
tropical timber exports from the Congo Basin
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IMPORTACIONS ESPANYOLES

 DE FUSTA DES D’AFRICA

Països exportadors



DE REGIONS EN CONFLICTE                         0,8%

D’ORIGEN IL.LEGAL                              10%

DE PROCEDÈNCIA DUBTOSA  24%

DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 
CERTIFICADA PEL FSC        0,1%

DE GESTIÓ LEGAL I 
CONTROLADA, AMB O SENSE 
CERTIFICAT         65%

CAP A UN CONSUM RESPONSABLE DE PRODUCTES FORESTALS
(ESTRUCTURA DE LES IMPORTACIONS ESPANYOLES DE FUSTA AL 2001)



Les 3Rs per al consum de fusta…

• REDUCCIÓ: del consum malbaratador… però, 
POTENCIAR: el consum de fusta, prolongació de 
la vida útil dels productes forestals (mobles, llibres, 
etc.)

• REUTILIZACIÓ: de mobles i llibres, mercat  de 
segona mà, fusta d’enderroc per a la construcció, 
restauració de mobles vells, etc. 

• RECICLATGE: paper reciclat, residus de fusta per a 
altres usos (taulells), compostatge, biomasa, etc.



…I controlar l’origen

• La certificació forestal com a garant 
d’una explotació amb criteris 
sostenibles!!



PAPER I
CONSUM RESPONSABLE





La importància d’augmentar la 
recollida de paper i cartró utilitzat

 En 2002 se recuperaron 3.616.800 t de papel usado 

 Ahorro de espacio en vertedero equivalente a 36 grandes estadios de fútbol y ahorro de 
emisiones en vertedero equivalente 160.000 viajes Madrid-Moscú en automóvil

 Creciente capacidad recicladora: se reciclaron 4.370.300 t de papel recuperado
 La industria española garantiza el reciclaje de todo el papel que se recupere 



Les tres Rs del consum de paper

• REDUCCIÓ: del consum excessiu, del mal ús de la 
impressora i fotocopiadora, excessos de tirada en 
documents,  rebuig de publicacions no útils o números 
excessius, prolongació de la vida útil dels llibres, etc. 

• REUTILIZACIÓ: ús del paper per les dues cares, 
reutilizació de cartells per a reunions, en accions, etc.

 

• RECICLATGE: ús i impressió en  paper reciclat, separació 
dels tipus de paper (diari, cartró i resta) compostatge, etc.



Quin tipus de paper és convenient?

➔ Paper 100% reciclat post-consum, destintat i 
processat lliure de clor (PCF).

✔ i només per a alguns usos....

Paper procedent de fibra verge certificada segons els 

estàndards del Forest Stewardship Council, FSC.



La certificació forestal del FSC,
què és i com funciona



Què és la certificació forestal? 

• És un procés voluntari que serveix com a 
incentiu per a millorar la gestió forestal

Reconeixement públic de bona gestió

 Eina de comunicació per a les empreses 
forestals i de transformació



Què és el FSC? 
(Forest Stewardship Council)

• Organització No Governamental, sense ànim de 
lucre, fundada el 1993 a Toronto (Canadà)

• Fundada per ONG, empreses, sindicats, moviments 
indigenistes, entitats certificadores, etc.  

• Organizació de votants (avui 500 membres de 64 
països)

• Equilibri Nord (50%) Sud (50%) 
• Seu internacional a Bonn 



Equilibri d’Interesos. Clau de l’èxit

cambres: econòmica (1/3), social (1/3) i ambiental (1/3)



El certificat • Si la evaluació de la 
gestió forestal és 
positiva, s’atorga un 
certificat.

• Si es disposa d’un 
sistema per a seguir amb 
la cadena de 
transformació i 
subministre, es pot 
aplicar una etiqueta 
sobre el producte, que es 
reconeix com a 
certificació de la cadena 
de custòdia



BOSCOS CERTIFICATS AMB EL SISTEMA FSC 

fins novembre de 2004

TOTAL ÀREA CERTIFICADA: 51 MILLONS DE HA.

NÚMERO DE PAÏSOS: >60
NÚMERO DE BOSCOS I PLANTACIONS: > 700



Hi ha empreses ja implicades en 
la certificació del FSC 

• Fabricants nacionals de portes, persianes, sòls, 
làmpares, paper, mobiliari urbà, passarel.les...

• Fusteria
• Importadors i emmagatzemadors de fusta
• Arquitectes
• Venedors (Leroy-Merlin, Aki, Casa, Alcampo, 

Carrefour, Ikea, El Corte Inglés...)
• Ajuntaments







Administracions Públiques i 
demanda de fusta certificada

• Assamblea de Madrid, Parlament de 
Catalunya i Corts Valencianes.

• Ajuntaments del Prat del Llobregat,  
Barcelona, Sant Boi del Llobregat, 
Esplugues, Molins de Rei, Hospitalet, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Pere de Ribes,  
Reus, Es Castells, Tres Cantos, Lloret, 
ajuntaments de Girona?



EVOLUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CERTIFICADA PEL FSC

Desembre 95 – Novembre 2004





Què pot fer l’Ajuntament?



La proposta als ajuntaments: 
com ambientalitzar les compres



Criteris per a les compres verdes 
municipals de fusta i derivats  

• Utilitzar el consum de fusta com a indicador positiu 
de sostenibilitat

• Afavorir la fusta reciclada i d’enderroc
• Refusar fusta procedent de països en conflicte
• Només acceptar fusta de Boscos Primaris si està 

certificada pel FSC.
• Promoure el consum de fusta local i certificada.


