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GALICIA, POTENCIA FORESTAL

Galicia é a maior potencia forestal de España e unha das máis im-
portantes de Europa. A súa super  cie forestal arborada represen-
ta o 48% da totalidade da Comunidade Autónoma, superando as 
1.400.000 hectáreas e cunha alta produción de madeira, próxima 
ao 45% da produción nacional.

A facturación conxunta da industria de transformación da madeira 
en Galicia supera os 2.200 millóns de euros anuais, proporciona 
emprego directo a máis de 20.000 traballadores e constitúe o sec-
tor industrial que maior emprego xera na comunidade. A industria 
de primeira transformación produce ao redor do 60% da produción 
nacional de taboleiros, o 40% da madeira de serradoiro e o 20% 
da pasta de papel, o que totaliza o 3,5% do PIB da Comunidade 
Autónoma.
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PEFC é o sistema de certificación forestal máis implantado do mundo 

Máis de 300 millóns de hectáreas de monte están certi  cados baixo 
os criterios PEFC de sostibilidade internacionalmente recoñecidos, 
subministrando así madeira e outros produtos forestais, a máis de 
20.000 empresas certi  cadas en cadea de custodia.

Desde as pequenas e medianas empresas ata as grandes marcas 
de ámbito mundial, cada vez son máis as que ao longo da cadea de 
subministración queren demostrar que as materias primas de orixe 
forestal que utilizan proveñen de fontes legais e sostibles. 

Nº DE EMPRESAS CERTIFICADAS PEFC POR CC.AA.
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TOTAL: 1.356

Galicia conta con máis 
de 400 empresas cer-
tificadas co selo PEFC 
e é a primeira comu-
nidade no ámbito na-
cional en cadeas de 
custodia certificadas.
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    GARANTÍA DE SOSTIBILIDADE 
              E RASTREXABILIDADE 

Que é a certificación de Cadea de Custodia?

É un mecanismo para o seguimento do material certi  cado desde o 
monte ata o produto  nal.

A certi  cación de cadea de custodia PEFC é a mellor ferramenta 
para que as empresas lles poidan ofrecer unha opción responsable 
aos seus clientes e cumpriren así coas demandas de sostibilidade 
dos mercados e demostraren o seu compromiso coa subministra-
ción responsable de produtos forestais. 

Pode a miña empresa obter a certificación de cadea de custodia 
PEFC?

Todas aquelas empresas que fabriquen, procesen, comercialicen 
ou distribúan madeira ou produtos forestais poden obter a certi  -
cación de cadea de custodia PEFC.

A cadea de custodia PEFC proporciona a rematantes, serradoiros, 
fabricantes, almacenistas, imprentas, comerciantes, distribuidores 
ou comerciantes polo miúdo a seguridade de estar a cumprir cos 
requisitos de sostibilidade das políticas públicas e privadas de com-
pra de produtos forestais. 

PEFC
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Que pasos debo seguir para alcanzar a certificación da cadea de 
custodia PEFC?

1º As empresas deben desenvolver e implementar procedemen-
tos para controlar a compra, seguimento, fabricación, venda 
e comunicación dos seus produtos certi  cados, segundo os 
requisitos da Norma internacional de cadea de custodia PEFC 
ST 2002. 

2º Contactar cunha entidade de certi cación acreditada para 
que realice a auditoría e conceda o certi cado. A validez do 
certi cado é de 5 anos, con auditorías de seguimento anuais 
para veri car o cumprimento dos requisitos.

3º Unha vez que se obtén o certi cado, outórgase unha licenza 
de marca que permite usar o logotipo PEFC sobre o produto 
certi cado e de maneira promocional, para informar a clien-
tes e outros grupos de interese do compromiso da organiza-
ción coa xestión forestal sostible.

Que tipo de certificación elixo?

PEFC ofrece diversas opcións de cadea de custodia que poden axus-
tarse ás necesidades da túa empresa: 

Certificación individual: para empresas que operan nunha soa instalación. 

Certificación multisite: para empresas que operan en múltiples ins-
talacións. 

Certificación de grupo: para pequenas empresas legalmente independen-
tes que forman un “grupo” co  n de reducir os custos da certi  cación. 

Certificación para proxectos: para proxectos a curto prazo que impliquen 
a diferentes contratistas sen certi  cación, tales como proxectos de cons-
trución e edi  cación, ou a produción puntual dun produto especí  co.
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MÉTODOS DE RASTREXABILIDADE. Seguimento do 
material certificado ao longo do proceso produtivo

Que métodos de rastrexabilidade podo aplicar?

As empresas poden utilizar o método de separación física e/ou o 
método porcentual para contabilizar a cantidade de material certi-
 cado PEFC nos seus procesos de produción, en función dos seus 
 uxos de material, as necesidades do mercado e as demandas dos 

clientes.

SEPARACIÓN FÍSICA

Aplícase ás empresas que separan material certi  cado do non cer-
ti  cado. Este método pódese aplicar mesmo cando os provedores 
usen o método porcentual. 

Pódense utilizar tres métodos de separación para evitar que os pro-
dutos e materiais certi  cados mestúrense con materiais non certi-
 cados: 
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As empresas poden utilizar calquera das tres opcións dispoñibles.

PEFC recomenda ás empresas que opten polo método da separa-
ción física sempre que sexa posible.

Localización: 

sepáranse áreas especí  cas 
dentro da planta ou instala-
ción para recibir entregas, 
produción, embalaxe e envío 
de produtos certi  cados. Es-
tas áreas identifícanse  sica-
mente no lugar (paneis, mar-
cas no chan, etc.). 

Tempo: 

recíbense os produtos certi-
 cados, prodúcense, embá-

lanse e envíanse nun período 
de tempo especí  co cando só 
se está procesando material 
certi  cado. 

Identificación:

identifícanse claramente os 
produtos certi  cados e sepá-
ranse doutros produtos (uso 
de logotipo, código de cores, 
etc.). 

Localización
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MÉTODO PORCENTUAL

Aplícase ás empresas que mesturan material certi  cado e non cer-
ti  cado. Débese coñecer a porcentaxe de materia prima certi  cada 
e o material non certi  cado non poderá proceder de fontes con  i-
tivas.

Cálculo da porcentaxe

O método porcentual require que as empresas coñezan e controlen 
a porcentaxe de material certi  cado adquirido. Esta porcentaxe de 
certi  cación calcúlase de maneira independente para cada produto 
ou grupo de produtos, baseándose na seguinte fórmula: 

 A porcentaxe de material certi  cado pódese calcular de dúas ma-
neiras: 

Recoméndase o método da porcentaxe simple para as empresas 
que adquiran material certi  cado PEFC para producións especí-
 cas. Re  icte a porcentaxe de material certi  cado incluído  sica-

mente no produto especí  co para o que se calcula a porcentaxe. 

70% 

CERTIFICADO  

Exemplo: Unha imprenta adquire 70.000 
follas de papel certi  cado PEFC e 30.000 
follas de papel non certi  cado. En total, 
débense considerar as 100.000 follas 
de papel un 70% certi  cadas. {70.000/ 
(70.000+30.000)] * 100 = 70% 
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O método de porcentaxe rodante utiliza o volume de material cer-
ti  cado adquirido previamente para calcular a porcentaxe de mate-
rial certi  cado dun período de tempo posterior. 

Exemplo: Unha fábrica de pasta adquire 20.000, 10.000, e 30.000 toneladas de 
pasta certi  cada PEFC durante un período de tres meses (total: 60.000 toneladas) 
e 30.000, 40.000, e 20.000 toneladas de pasta non certi  cada durante o mesmo 
período (total: 90.000 toneladas). O seguinte mes, a pasta adquirida (e por conse-
guinte, o papel vendido) consideraranse certi  cados nun 40%. {60.000 / (60.000 + 
90.000)] * 100 = 40%

Distribución da porcentaxe 

A certi  cación da Cadea de Custodia PEFC ofrece ás empresas dous 
métodos para distribuír a porcentaxe de certi  cación nos produtos 
vendidos: 

• O método da porcentaxe media cal-
cula a porcentaxe media do material 
certi  cado incluído nun grupo de 
produtos. Exemplo: Se o cálculo da 
porcentaxe de material certi  cado é 
do 80%, todos os produtos incluídos 
no grupo de produtos pódense ven-
der como 80% certi  cado PEFC. 
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• O método de crédito acumulado ou método de concentración 
de volume permite ás empresas acumular “unha cantidade de 
créditos” para os produtos vendidos como certi  cados. Isto re-
quire que as empresas establezan unha “conta de crédito” á que 
se engade a cantidade de créditos cando se adquire o material 
certi  cado, e réstanse se o material véndese como certi  cado. 

Exemplo: Unha empresa adquire pasta cunha porcentaxe de certi  cación do 
33,3% e produce 12 toneladas de papel. Pode vender 4 toneladas de papel 
como 100% certi  cado PEFC ou, por exemplo, vender 5 toneladas como 80% 
certi  cado PEFC [4/0,8=5]

Definir os grupos de produtos 

Para aplicar o método porcentual, as empresas necesitan de  nir os 
diferentes grupos de produtos. Os grupos de produtos son unha liña 
de produtos para a cal o proceso de Cadea de Custodia PEFC foi im-
plantado. Os produtos incluídos nun grupo de produtos fabrícanse 
utilizando os mesmos materiais de entrada e na mesma instalación 
de produción.
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Como me axuda a certificación PEFC a cumprir co Regulamento EUTR?

O Regulamento da madeira da Unión Europea (EUTR) requírelles ás 
empresas que implementen un sistema de dilixencia debida (SDD) 
para minimizar o risco de introducir no mercado madeira obtida de 
maneira ilegal. 

O SDD de PEFC está totalmente en liña co EUTR e é parte integral 
da certi  cación de cadea de custodia PEFC. 

Mesmo sen ter acceso a material certi  cado, as empresas poden 
bene  ciarse do SDD de PEFC, xa que lles axuda a implementar un 
sistema para avaliar e mitigar os riscos de que a madeira teña unha 
orixe ilegal. As entidades certi  cadoras independentes examinan 
durante as auditorías anuais estas avaliacións realizadas polas em-
presas, proporcionándolles un segundo control das súas subminis-
tracións. 

A certi  cación de cadea de custodia PEFC é unha opción viable para 
empresas que operan en calquera país do mundo.



Financiado por:

Rúa Lope Gómez de Marzoa. FEUGA. D15
15.705 Santiago de Compostela
galicia@pefc.es           Telf.: 981 523 736

PROMOVENDO A XESTIÓN 
FORESTAL SOSTIBLE
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