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PRÓLOGO
PEFC Galicia (Asociación Galega Promotora da Certificación Forestal) é unha asociación 

sen ánimo de lucro de ámbito autonómico, que nace no 2003 da man dun conxunto de 

entidades galegas representantes de propietarios e xestores forestais, de empresas, 

institucións do ámbito universitario e científico vinculadas ao sector forestal, colexios e 

asociacións profesionais, co fin de promover a xestión forestal sostible e a certificación 

forestal PEFC en Galicia.

En PEFC traballamos ao longo de toda a cadea de subministración forestal para promover 

unha xestión sostible nos montes, garantindo que se xestionan de acordo con esixentes 

requisitos ambientais, sociais, económicos e éticos. 

Miles de propietarios forestais galegos, xa se sumaron á certificación PEFC, permitíndolles 

proporcionar garantías de que xestionan os seus montes baixo criterios de sostibilidade e 

subministrar á industria forestal galega materia prima certificada. 

Desde pequenas e medianas empresas ata marcas globais, cada vez máis compañías ao longo 

da cadea de valor da madeira buscan demostrar a súa responsabilidade co medio ambiente. 

Galicia é a primeira comunidade en Cadeas de Custodia certificadas no ámbito nacional 

fabricando, procesando, comercializando ou vendendo produtos forestais, demostrando o 

seu abastecemento legal e sostible.

A certificación da cadea de custodia de PEFC baséase na Norma Internacional PEFC ST 

2002:2020. Esta norma proporciona a seguridade de que o material forestal e arbóreo 

nos produtos con declaración ou etiqueta PEFC provén de bosques xestionados de forma 

sostible, reciclaxe e/ou fontes controladas PEFC.

A norma foi desenvolvida mediante un proceso aberto, transparente, consultivo e de 

consenso no que interviñeron un amplo espectro de partes interesadas, e substitúe ao 

documento PEFC ST 2002:20213, segunda edición, a partir do 14 de febreiro de 2020.

PEFC/14-44-00001



4

© PEFC Council 2020

PEFC ST 2002:2020 Cadea de Custodia de Produtos Forestais e Arbóreos – Requisitos

A data de transición é o 14 de febreiro de 2022. Despois desta data, PEFC require que toda 

certificación de cadea de custodia siga os requisitos descritos nesta norma, levando a cabo 

todas as auditorías externas de (re)certificación e seguimento, e todas as auditorías internas 

segundo este documento.

PEFC Galicia, coa intención de facilitar ás empresas galegas a revisión da Norma PEFC ST 

2002:2020 e informar sobre os cambios máis significativos con respecto ao documento 

PEFC ST 2002:2013, edita o presente manual coa cofinanciación de XERA, Axencia Galega 

da Industria Forestal.
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Este documento de PEFC Council está protexido polos dereitos de autor de PEFC Council. O 

documento está dispoñible gratuitamente en www.pefc.org ou baixo petición.

Ningunha parte do documento, protexido polos dereitos de autor, poderá ser modificada, 

alterada, reproducida nin copiada de ningunha forma nin por ningún medio con fins comerciais 

sen o permiso PEFC  Council.

A única versión oficial do documento é a redactada en lingua inglesa. As traducións do 

documento poden ser proporcionadas por PEFC Council ou os órganos de goberno nacional. En 

caso de dúbida, prevalece a versión en lingua inglesa.

Nome do documento: Cadea de Custodia de Produtos Forestais e Arbóreos – Requisitos.
Título do documento: PEFC ST 2002:2020
Aprobado por: Asemblea Xeral de PEFC Council Data: 17/01/2020
Data de publicación: 14/02/2020
Data de entrada en vigor: 14/02/2020
Data de transición: 14/08/2021

Nota: na tradución deste documento engadíronse notas de PEFC España e de tradución, identificadas cun número 
como superíndice da palabra afectada. Estas notas teñen carácter informativo e non normativo.

(1) NOTA de PEFC España: debido á pandemia do covid-19, PEFC Internacional amplía 6 meses o período transitorio, e pasa 
a ser o 14/02/2022

http://www.pefc.org
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PEFC Council (PEFC International), Programa para o Recoñecemento da Certificación Fo-

restal, é a organización mundial que promove a xestión sostible dos bosques a través da 

certificación forestal e a etiquetaxe dos produtos forestais. 

A xestión sostible dos bosques certificados PEFC funciona mediante o recoñecemento de 

PEFC aos sistemas nacionais e rexionais de certificación forestal, que son avaliados indepen-

dentemente para que cumpran os criterios de sustentabilidade de PEFC para as normas de 

certificación da xestión forestal. Para máis información sobre os criterios de sustentabilidade 

de PEFC, consulte a web de PEFC www.pefc.org.

A certificación da cadea de custodia de PEFC baséase nesta norma. Esta norma proporciona 

a seguridade de que o material forestal e arbóreo nos produtos con declaración ou etiqueta 

PEFC provén de bosques xestionados de forma sostible, reciclaxe e/ou fontes controladas 

PEFC.

Esta norma foi desenvolvida mediante un proceso aberto, transparente, consultivo e de con-

senso no que interviñeron un amplo espectro de partes interesadas, seguindo os procede-

mentos de PEFC para o desenvolvemento de documentación técnica descritos no documen-

to PEFC GD 1003:2009.

Esta norma substitúe o documento PEFC ST 2002:2013, segunda edición, a partir do 14 de 

febreiro de 2020.

A data de transición é o 14 de agosto de 2021. Despois desta data, PEFC require que toda 

certificación de cadea de custodia siga os requisitos descritos nesta norma. Despois da dita 

data espérase que todas as auditorías externas de (re)certificación e seguimento, e todas as 

auditorías internas se leven a cabo segundo este documento.

PRÓLOGO

(2) NOTA de PEFC España: debido á pandemia do covid-19, PEFC Internacional amplía 6 meses o período transitorio, 
pasando a ser o 14/02/2022
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O obxectivo desta norma é permitirlles ás organizacións proporcionar información precisa 

e verificable de que os produtos forestais e arbóreos proveñen de bosques xestionados de 

forma sostible certificados PEFC, reciclaxe e fontes controladas PEFC.

A aplicación práctica e a certificación segundo esta norma permítelles ás organizacións 

demostrar a súa contribución á xestión sostible dos recursos e un firme compromiso cos 

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) de Nacións Unidas.

O obxectivo de comunicar a orixe dos produtos forestais e arbóreos é fomentar a oferta 

e demanda dos produtos procedentes de bosques xestionados de forma sostible e, dese 

modo, potenciar a mellora continua na xestión dos bosques do mundo impulsada polos 

mercados.

1. ALCANCE 
Esta norma cobre os requisitos que debe cumprir unha organización para implementar con 

éxito unha cadea de custodia para produtos forestais e arbóreos, e para facer declaracións 

PEFC aos seus clientes sobre a orixe dos produtos forestais e arbóreos en bosques 

xestionados de forma sostible, reciclaxe e fontes controladas PEFC.

Estes requisitos da cadea de custodia describen o proceso de como clasificar os produtos 

de orixe forestal e arbórea, de acordo con categorías de material específicas para transferir 

información desde a orixe da materia prima adquirida aos produtos de saída dunha 

organización. 

Esta norma establece tres enfoques opcionais para a cadea de custodia: o método de 

separación física, o método porcentual e o método de crédito.

Esta norma tamén especifica os requisitos do sistema de xestión para a aplicación e a xestión 

do proceso de cadea de custodia, incluídos os requisitos en materia de saúde, seguridade 

e traballo. 

Esta norma de cadea de custodia deberá ser utilizada en relación coas declaracións PEFC.

O apéndice 2 desta norma, especifica a aplicación desta norma por organizacións con 

múltiples instalacións.

O uso das declaracións e as súas correspondentes etiquetas, como resultado da 

INTRODUCIÓN
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implementación desta norma de cadea de custodia, baséase na ISO 14020. A consideración 

de material reciclado dentro da cadea de custodia baséase nos requisitos da ISO/IEC 14021.

A etiquetaxe dos produtos considérase unha ferramenta de comunicación opcional, que 

poderá incorporarse aos procesos da cadea de custodia das organizacións. Cando a 

organización utiliza as marcas de PEFC para a etiquetaxe sobre produto ou fóra de produto, 

os requisitos para o uso das marcas PEFC convértense en parte integral dos requisitos da 

cadea de custodia.

Esta norma deberá ser utilizada para a avaliación por “terceira parte” da conformidade cos 

requisitos definidos polo PEFC Council ou cos sistemas de certificación forestal recoñecidos 

por PEFC. A avaliación de conformidade considérase como unha certificación de produto e 

deberá cumprir a guía ISO/IEC 17065. 

O termo “deberá” utilízase ao longo do presente documento para indicar aquelas disposicións 

que son obrigatorias. O termo “debería” utilízase para indicar aquelas disposicións que se 

espera que se adopten e implementen, aínda que non sexan obrigatorias. O termo “poderá”, 

utilizado nesta norma, expresa o permiso concedido pola propia norma, mentres “pode” 

fai referencia á opción por parte do usuario da norma ou a unha posibilidade aberta a este.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Os seguintes documentos de referencia son indispensables para a aplicación da presente 

norma. Tanto para as referencias con ou sen data, é de aplicación a última edición do docu-

mento referenciado (incluíndo calquera modificación ou emenda). 

PEFC GD 2001, Chain of Custody of Forest-Based Products – Guidance for Use (Cadea de 
Custodia para Produtos Forestais – Guía de uso)

PEFC ST 2001, PEFC Trademark Rules – Requirements (Regulamento de uso das marcas 
PEFC – Requisitos)

PEFC ST 2003, Requirements for Certification Bodies operating Certification against the 
PEFC International Chain of Custody Standard (Requisitos para as entidades de certificación 
que operan con base na Norma Internacional de Cadea de Custodia PEFC)

ISO/IEC Guide 2, Standardization and related activities – General vocabulary (Normalización 
e actividades relacionadas – Vocabulario xeral)

ISO 9000, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (Sistemas de xes-
tión de calidade – Fundamentos e vocabulario)

(3) NOTA de PEFC España: para obter máis información sobre os ODS de Nacións Unidas, consulte:
https://sustainabledevelopment.un.org C Internacional amplía 6 meses o período transitorio, pasando a ser o 14/02/2022
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ISO 14020, Environmental labels and declarations – General principles (Etiquetaxe e 
declaracións medioambientais – Principios xerais)

ISO 14021, Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type 
II environmental labelling) (Etiquetaxe e declaracións medioambientais – Autodeclaracións 
medioambientais (Etiquetaxe medioambiental Tipo II))

ISO 19011, Guidelines for auditing management systems (Directrices para a auditoría de 
sistemas de xestión)

ISO/IEC 17065, Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, 
processes and services (Avaliación de conformidade - Requisitos para as entidades que 
certifican produtos, procesos e servizos)

EN 643, Paper and board – European list of standard grades of recovered paper and board 
(Papel e cartón – Listaxe europea de tipoloxías normalizadas de papel e cartón recuperados).

3. TERMOS E DEFINICIÓNS
Para os fins da presente norma, son de aplicación as definicións que figuran na Guía 2 da 

ISO/IEC e na norma ISO 9000, xunto coas seguintes definicións4:

3.1 Certificado acreditado

Certificado expedido por unha entidade de certificación dentro do alcance da súa acredita-

ción e que leva o símbolo da entidade de acreditación correspondente.

3.2 Organismo autorizado PEFC 

Unha entidade autorizada por PEFC Council para levar a cabo a administración do sistema 

PEFC en nome de PEFC  Council. 

Nota: o organismo autorizado é o órgano de goberno nacional PEFC que opera no país ou outra entidade que fose 
autorizada por PEFC Council para levar a cabo a administración do sistema PEFC.

3.3 Contido certificado

Porcentaxe de material certificado PEFC nun produto ou nun grupo de produtos.

3.4 Período de declaración

Período de tempo para o que se determina o contido certificado dun grupo de produtos.

Nota: o período de declaración tamén pode especificarse para un único produto, orde de traballo do lote de produción.
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3.5 Reclamación

Expresión de desconformidade feita a unha organización, relacionada co cumprimento dos 

requisitos desta norma, ou o proceso de xestión de reclamacións en si, onde se espera explí-

cita ou implicitamente unha resposta ou resolución.

3.6 Madeira de conflito

“Madeira que foi comercializada nalgún punto da cadea de custodia por grupos armados, xa 

sexan faccións rebeldes ou soldados regulares, ou por unha administración civil que parti-

cipa en conflitos armados ou os seus representantes, ben para perpetuar o conflito ou para 

aproveitarse del con fins lucrativos (...) A madeira de conflito non é necesariamente ilegal”. A 

corta da madeira poderá ser en si mesma unha causa directa de conflito.

Nota: definición entre comiñas como a usada por UNEP5 

3.7 Fontes conflitivas

Material forestal e arbóreo que proveña de:

a) Actividades que non cumpran a lexislación local, nacional ou internacional aplicable 

en materia de xestión forestal, incluíndo pero non limitado ás prácticas de xestión fo-

restal; a protección da natureza e o medio ambiente; as especies protexidas e en perigo 

de extinción; os dereitos de propiedade, tenencia e uso da terra dos pobos indíxenas, 

as comunidades locais ou outras partes interesadas afectadas; as cuestións relativas á 

saúde, o emprego e a seguridade laboral; a loita contra a corrupción e o pago de im-

postos e dereitos aplicables.

b) Actividades nas que non se mantén a capacidade dos bosques para producir de 

maneira sostible unha gama de produtos forestais madeireiros e non madeireiros e ser-

vizos, ou nas que os niveis de aproveitamento superan unha taxa que poida manterse 

a longo prazo.

c) Actividades nas que a xestión dos bosques non contribúe ao mantemento, conser-

vación ou mellora da biodiversidade a escala paisaxe, ecosistema, especie ou xenético.

d) Actividades nas que as áreas forestais de importancia ecolóxica non están identifi-

cadas, protexidas, conservadas ou reservadas.

e) Actividades nas que se producen conversións de bosques, que non están nas cir-

cunstancias xustificadas seguintes, onde a conversión: 

i. cumpre coa política e lexislación nacional e rexional aplicable para o uso da terra e 

a xestión forestal; 

(4) NOTA de PEFC España: séguese a orde dos termos e definicións do documento oficial en inglés.
(5) N. de T. en español: Programa de Nacións Unidas para o Medio Ambiente, PNUMA
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ii. non ten impactos negativos en áreas forestais de importancia ecolóxica, cultural 

e social u outras zonas protexidas; 

ii. non destrúe zonas con reservas de carbono significativamente altas; 

iv. contribúe a longo prazo á conservación e aos beneficios económicos e/ou sociais.

f) Actividades nas que non se cumpre o espírito da Declaración sobre Principios e 

Dereitos Fundamentais do Traballo da OIT (1998).

g) Actividades nas que non se cumpre o espírito da Declaración sobre os Dereitos dos 

Pobos Indíxenas das Nacións Unidas (2007).

h) Madeira de conflito.

i) Árbores xeneticamente modificadas.

Nota 1 (sobre 3.7 b, d e e): non se consideran “fontes conflitivas” este tipo de actividades en plantacións forestais de 
rotación curta con quendas inferiores a 35 anos, que se atopan en terras agrícolas.

Nota 2 (sobre 3.7 i): a restrición do uso de árbores xeneticamente modificadas foi adoptada pola Asemblea Xeral de PEFC 
con base no principio de precaución. Ata que non haxa suficientes datos científicos sobre as árbores xeneticamente mo-
dificadas que indiquen que os efectos na saúde humana e animal e no medio ambiente son equivalentes ou máis positivos 
que os teñen as árbores melloradas xeneticamente por métodos tradicionais, non se utilizarán árbores xeneticamente 
modificadas.

3.8 Método de crédito

Un método de cadea de custodia no que os créditos obtidos de material certificado se 

transfiren ao material PEFC Fontes Controladas dentro do mesmo grupo de produtos PEFC.

3.9 Sistema de Dilixencia Debida (SDD)

Un marco de procedementos e medidas, a saber, a recompilación de información, avaliación 

do risco e mitigación do risco, aplicado por unha organización para reducir o risco de que o 

material forestal e arbóreo proveña de fontes conflitivas.

Nota: as organizacións poden cooperar entre si e utilizar servizos externos para implementar un SDD, pero a responsabili-
dade de cumprir cos requisitos do SDD desta norma recae na propia organización.

3.10 Áreas forestais de importancia ecolóxica

Áreas forestais que:

a) conteñan ecosistemas forestais protexidos, raros, sensibles ou representativos; 

b) conteñan concentracións significativas de especies endémicas e hábitats de especies 

ameazadas, segundo se definen nas listas de referencia recoñecidas; 
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c) conteñan in situ recursos xenéticos ameazados ou protexidos; 

d) contribúan ás grandes paisaxes de importancia global, rexional e nacional, con dis-

tribución natural e abundancia de especies silvestres.

3.11 Material de entrada equivalente

Material forestal e arbóreo que pode ser substituído por outro sen cambiar significativa-

mente a aparencia, función, grao, tipo ou valor do produto de saída.

3.12 Bosque 

Superficie mínima de terra de 0,05 - 1,0 hectáreas cunha cuberta de copas (ou densidade 

de poboación equivalente) de máis do 10 - 30 por cento con árbores que poden alcanzar na 

súa madurez unha altura mínima de 2 - 5 metros in situ. Un bosque poderá consistir en for-

macións forestais densas cunha estrutura vertical de varios pisos e sotobosque que cobren 

unha alta proporción do solo, ou en bosque aberto. Os rodais naturais novos e todas as plan-

tacións que aínda non alcanzaron unha densidade de copas do 10 – 30% ou unha altura das 

árbores de 2 - 5 metros inclúense na categoría de bosques, ao ser áreas que normalmente 

forman parte do bosque e que se atopan temporalmente despoboadas como resultado da 

intervención humana, como a corta ou por causas naturais, pero que se espera que volvan 

converterse en bosques (fonte: Organización das Nacións Unidas, 2002). 

3.13 Material forestal e arbóreo

Material orixinario de bosques ou outras fontes recoñecidas por PEFC Council como elixibles 

para a certificación PEFC, como as árbores fóra do bosque, incluído o material reciclado 

orixinalmente procedente desas áreas/fontes, así como o material madeireiro e non 

madeireiro, como a cortiza, os cogomelos, os froitos silvestres etc., xeralmente denominados 

produtos forestais non madeireiros.

3.14 Produtos forestais e arbóreos

Produtos de material forestal e arbóreo, incluídos produtos medibles, pero non tanxibles, 

como a enerxía xerada a partir de material forestal e arbóreo.

3.15 Conversión forestal

Cambio, directamente inducido polo home, de bosque a terreo non forestal ou a plantacións 
forestais.

Nota: non se considera conversión a rexeneración mediante plantación ou sementeira directa e/ou a promoción inducida 
polo ser humano de fontes naturais de sementes da mesma especie dominante que foi cortada ou doutras especies que 
estaban presentes na composición de especies históricas.
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3.16 Plantación forestal 

Bosque ou outras terras boscosas de especies introducidas, e nalgúns casos de especies 

nativas, establecidas mediante plantación ou sementeira, principalmente para a produción 

de bens madeireiros ou non madeireiros e servizos. 

Nota 1: inclúe todos os rodais de especies introducidas para a produción de bens madeireiros ou non madeireiros e servizos. 

Nota 2: poderá incluír áreas de especies nativas caracterizadas por poucas especies, preparación intensiva da terra (por 
exemplo, cultivo), liñas rectas de árbores e/ou rodais coetáneos. 

Nota 3: a aplicación da definición require considerar a terminoloxía forestal nacional e os requisitos legais.

3.17 Árbores xeneticamente modificadas

Árbores nas que o material xenético foi alterado dunha maneira que non ocorre naturalmen-

te por cruzamento e/ou recombinación natural, tendo en conta a lexislación aplicable que 

proporciona unha definición específica de organismos xeneticamente modificados. 

Nota 1: as seguintes técnicas considéranse modificación xenética, o que resulta en árbores xeneticamente modificadas 
(Directiva 2001/18/CE da UE):

1) Técnicas de recombinación do ácido nucleico, que implican a formación de novas combinacións de material xe-
nético mediante a inserción de moléculas de ácido nucleico, producidas por calquera medio fóra dun organismo, en 
calquera virus, plásmido bacteriano ou outro sistema vectorial e a súa incorporación a un organismo hóspede no que 
non ocorren de forma natural, pero no que son capaces de continuar a súa propagación.

2) Técnicas que implican a introdución directa nun organismo de material hereditario preparado fóra do organismo, 
incluídas a microinxección, a macroinxección e a microencapsulación.

3) Técnicas de fusión celular (incluída a fusión de protoplasto) ou de hibridación nas que se formen células vivas con 
combinacións novas de material xenético hereditario mediante a fusión de dúas ou máis células utilizando métodos 

que non ocorren naturalmente.

Nota 2: as seguintes técnicas non se consideran modificación xenética que resulte en árbores xeneticamente modificadas 
(Directiva 2001/18/CE da UE):

1) fecundación in vitro,

2) procesos naturais tales como: conxugación, transdución, transformación,

3) indución poliploide.

3.18 Categoría de material

Material con certas características, a saber, material certificado PEFC, outro material, mate-
rial neutro e PEFC Fontes Controladas.

3.19 Organización con múltiples instalacións 

Organización cunha central de funcionamento identificada (normalmente e en diante 

denominada como “oficina central”) na que as actividades relacionadas coa cadea de 

custodia se planifican, controlan e xestionan, e cunha ou máis instalacións nas as que as 

ditas actividades se levan a cabo total ou parcialmente.
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3.20 Material neutro

Categoría de material diferente do material forestal e arbóreo, como o metal e o plástico, 

que non se ten en conta no cálculo do contido certificado dun grupo de produtos.

3.21 Organización

Persoa ou grupo de persoas que ten as súas propias funcións con responsabilidades, autori-

dades e relacións para lograr os seus obxectivos. 

Nota: no contexto desta norma, unha organización implementa os requisitos desta norma mentres está cuberta por un 
certificado recoñecido PEFC. 

3.22 Outro material

Categoría de material asignada ao material forestal e arbóreo para o que unha organi-
zación non determinou a través do seu sistema de dilixencia debida que exista un “risco 

desprezable” de que o material proveña de fontes conflitivas.

3.23 Subcontratación

A práctica de actividades relevantes para a cadea de custodia PEFC dunha organización que 

son realizadas por outra entidade legal, sen supervisión ou control continuo da organización.

Nota: Xeralmente non se consideran como subcontratación o transporte, a carga e descarga e o almacenamento de ma-
teriais/produtos, a menos que exista o risco de que se mesturen materiais con diferente categoría de material ou contido 
certificado.

3.24 Material certificado PEFC 

Categoría de material para:

a) Material forestal e arbóreo entregado por un provedor cuberto por un certificado 

recoñecido PEFC, coa declaración PEFC “X% PEFC Certificado”, ou entregado por un 

provedor cuberto por un certificado recoñecido PEFC fronte a una norma de xestión 

forestal que estea recoñecida por PEFC coa declaración doutro sistema recoñecido por 

PEFC.

Nota: as declaracións recoñecidas por PEFC publícanse na web de PEFC.

b) Material reciclado (non entregado coa declaración PEFC “X% PEFC Certificado”).    

3.25 Produto certificado PEFC

Produto vendido/transferido por unha organización coa declaración PEFC “X% PEFC 

certificado”.
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3.26 Cadea de custodia PEFC

Procesos dunha organización para a xestión de produtos forestais e arbóreos e información 

relacionada coa súa categoría de material, e a realización de declaracións PEFC precisas e 

verificables.

3.27 Declaración PEFC

A afirmación dunha organización sobre o material/produtos, que figura na documentación 

de venda e entrega, é dicir, as declaracións “X% PEFC Certificado” e “PEFC Fontes 
Controladas”.

Nota 1: Para destacar o material certificado PEFC que nunca foi mesturado con material PEFC Fontes Controladas, as 
organizacións que apliquen o método de separación física poderán utilizar a expresión “100% PEFC Orixe” en lugar de 
“100% PEFC Certificado” para o material certificado PEFC que fose entregado por un provedor que sexa propietario/
xestor forestal cuberto por un certificado recoñecido PEFC emitido con base nunha norma de xestión forestal recoñecida 
por PEFC coa declaración “100% PEFC Certificado” ou con outra declaración dun sistema recoñecido por PEFC, e para o 
material certificado PEFC que fose entregado coa declaración “100% PEFC Orixe”. As organizacións que reciban material 
coa declaración “100% PEFC Orixe” e implementen o método porcentual ou o método de crédito considerarán esta 
declaración como “100% PEFC Certificado”.

Nota 2: na web de PEFC pódese consultar unha lista das abreviaturas e traducións das declaracións PEFC aceptadas por PEFC.

3.28 PEFC Fontes Controladas 

Categoría de material que abarca o material forestal e arbóreo para o que unha organiza-
ción determinou a través do seu sistema de dilixencia debida que existe un “risco despreza-

ble” de que o material proveña de fontes conflitivas.

Nota: “PEFC Fontes Controladas” é tamén a declaración PEFC que poderá ser usada para o material desta categoría de 
material.   

3.29 Cliente PEFC

Entidade que recibe dunha organización unha declaración PEFC para produtos dos que 

obtén a propiedade legal e/ou a posesión física.

Nota 1: cando os materiais/produtos se entreguen fisicamente a unha entidade distinta da entidade que obtivo a propieda-
de legal do material, a organización deberá definir un único cliente PEFC para os efectos desta definición, é dicir, a entidade 
que obtén a propiedade legal ou a entidade que obtén a posesión física do material. 

Nota 2: o termo cliente PEFC tamén pode referirse a un cliente interno dentro dunha organización, se se estableceron 
grupos de produtos consecutivos.

3.30 Grupo de produtos PEFC

Produto ou conxunto de produtos con material de entrada equivalente, definido polo nome/

tipo e categoría do produto, tipo(s) de especie, método de cadea de custodia, categoría 
de material, declaración(s) PEFC, para os que unha organización aplica a súa cadea de 

custodia.

Nota 1: a organización poderá definir produtos individuais, lotes de produtos e ordes de traballo como grupos de produtos 
PEFC.
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Nota 2: a organización poderá establecer un ou máis grupos de produtos para procesos de fabricación ou venda paralelos 
ou consecutivos.

Nota 3: no caso de organizacións con múltiples instalacións, tal como se definen no apéndice 2, 2.2 a) desta norma, os 
grupos de produtos PEFC poden abarcar varias instalacións.

3.31 Certificado recoñecido PEFC 

a) Un certificado de xestión forestal acreditado e válido emitido por unha entidade 

de certificación autorizada por PEFC, contra un sistema ou norma de xestión forestal 

recoñecido por PEFC.

b) Un certificado de cadea de custodia acreditado e válido emitido por unha entidade 

de certificación autorizada por PEFC, contra esta norma ou outra norma de cadea de 

custodia recoñecida por PEFC.

Nota 1: os sistemas de certificación forestal e as normas da cadea de custodia recoñecidas por PEFC atópanse na web de 
PEFC.

Nota 2: no caso dun certificado de grupo ou con múltiples instalacións no que se confirma nun documento separado, 
como un apéndice do certificado ou un subcertificado, que unha instalación ou un participante do grupo está cuberto 
polo certificado, o documento separado xunto co certificado considéranse o certificado recoñecido PEFC da instalación 
ou participante.

3.32 Web de PEFC

O sitio web de PEFC é: www.pefc.org

3.33 Método porcentual

Método de cadea de custodia no que o contido certificado dun grupo de produtos PEFC 

calcúlase para un período de declaración específico, baseado no material de entrada incluí-

do no grupo de produtos PEFC.

3.34 Método de separación física

Método da cadea de custodia para controlar unha declaración PEFC para un grupo de pro-
dutos PEFC específico baseado na clara identificación e/ou separación das diferentes cate-

gorías de material ao longo de todas as actividades realizadas pola organización.

3.35 Material reciclado

O material forestal e arbóreo que:

a) Se retirase do fluxo de residuos durante un proceso de fabricación. Exclúese a 

reutilización de materiais como os reprocesados, triturados ou refugallos xerados no 

proceso e que son susceptibles de poder ser reutilizados dentro do mesmo proceso que 

os xerou. Exclúense os subprodutos resultantes dos procesos de produción primaria, 
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como os subprodutos de serradoiros (serraduras, labras, cortiza etc.) ou os residuos 

forestais (cortiza, achas, raíces etc.) xa que non se consideran residuos.

b) Se xera por particulares ou instalacións comerciais, industriais e institucionais na súa 

calidade de usuarios finais do produto que xa non poden utilizarse para o fin previsto. 

Isto inclúe as devolucións de material da cadea de distribución.

Nota 1: a expresión “susceptibles de poder ser recuperados dentro do mesmo proceso que os xerou” refírese ao material 
xerado nun proceso que se devolve de forma continua ao mesmo proceso na mesma instalación. Un exemplo sería o residuo 
xerado nunha liña de prensado dunha fábrica de taboleiros de madeira que continuamente volve incorporarse na mesma 
liña de prensado. Isto non se considera material reciclado.

Nota 2: a definición baséase nas definicións da norma ISO 14021.

Nota 3: no PEFC GD 2001 proporciónanse diferentes exemplos de material reciclado.

3.36 Porcentaxe rodante 

Un método de cadea de custodia no que o contido certificado dun grupo de produtos PEFC 

se calcula para un período de declaración determinado, baseándose no material de entrada 

incluído no grupo de produtos PEFC de media durante un período determinado anterior ao 

período de declaración.

3.37 Obxección fundamentada

Información apoiada en probas ou evidencias que indican que o material de orixe forestal e 
arbóreo orixínase en fontes conflitivas.

Nota: as obxeccións fundamentadas poden ser obxeccións de terceiros, así como obxeccións da propia organización.

3.38 Provedor

Entidade que subministra o material utilizado como material de entrada para o grupo de 

produtos PEFC dunha organización. 

Nota 1: cando os produtos certificados PEFC son entregados físicamente por unha entidade distinta á que ten o título de 
propiedade do material, a entidade que está cuberta por un certificado recoñecido PEFC e que especificou á organización 
como cliente PEFC considérase o provedor do produto/entrega en cuestión.  

Nota 2: o termo provedor tamén pode referirse a un provedor interno dentro dunha organización, onde se estableceron 
grupos de produtos consecutivos.

3.39 Uso da marca

O uso das marcas PEFC no produto ou fóra del.

3.40 Árbores fora do bosque (AFB6)

Árbores que crecen fóra das áreas designadas como terreo forestal no ámbito nacional.
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4. REQUISITOS DO SISTEMA
DE XESTIÓN
4.1 Requisitos xerais

4.1.1 A organización deberá poñer en práctica un sistema de xestión de acordo cos requisi-

tos da presente norma, para garantir a correcta aplicación e o mantemento do(s) proceso(s) 

da cadea de custodia PEFC. O sistema de xestión deberá ser apropiado ao tipo, alcance e 

volume de traballo realizado, e deberá cubrir as actividades subcontratadas relevantes para 

a cadea de custodia da organización e todas as instalacións no caso de organizacións con 

múltiples instalacións (véxase o apéndice 2). 

4.1.2 A organización deberá definir o alcance da súa cadea de custodia PEFC especificando 

os grupos de produtos PEFC para os que se implementan os requisitos da cadea de custo-
dia PEFC.

4.1.3 A organización só deberá realizar as declaracións PEFC e as afirmacións relacionadas 

con PEFC que sexan correctas segundo o seu mellor entendemento e estean cubertas pola 

súa cadea de custodia PEFC.

4.2 Procedementos documentados

4.2.1 A organización deberá establecer procedementos documentados por escrito para a 

súa cadea de custodia PEFC. Os procedementos documentados deberán incluír polo menos 

os seguintes elementos:

a) Responsabilidades e autoridades relacionadas coa cadea de custodia PEFC.

b) Descrición do fluxo de materias primas dentro do(s) proceso(s) de produción/co-

mercialización, incluída a definición dos grupos de produtos.

c) Os procedementos para o(s) proceso(s) da cadea de custodia PEFC que abarcan 

todos os requisitos da presente norma, incluíndo:

i. a identificación das categorías de materiais;

ii. separación física do material certificado PEFC, o material PEFC Fontes Controladas 
e outros materiais;

iii. definición de grupos de produtos, cálculo de contido certificado, xestión das 

contas de crédito, transferencia aos produtos (para as organizacións que aplican o 

método porcentual ou o método do crédito);
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iv. venda/transferencia de produtos e declaracións PEFC, incluíndo a documentación 

na que se fan as declaracións PEFC, e outros usos das marcas PEFC sobre produto 

e fóra de produto;

v. mantemento de rexistros;

vi. auditorías internas e control das non conformidades;

vii. o Sistema de Dilixencia Debida;

viii. resolución de reclamacións;

ix. subcontratación. 

4.3 Responsabilidades e autoridades

4.3.1 Responsabilidades xerais

4.3.1.1 A dirección da organización deberá definir e documentar o seu compromiso de im-

plementar e manter os requisitos da cadea de custodia de acordo con esta norma. O com-

promiso da organización deberá poñerse ao dispor de, provedores, clientes e outras partes 

interesadas da organización.

4.3.1.2 A dirección da organización deberá designar un membro da dirección que, con inde-

pendencia doutras responsabilidades, deberá ter a responsabilidade e a autoridade xeral da 

cadea de custodia PEFC da organización.

4.3.2 Responsabilidades e autoridades da cadea de custodia

A organización deberá identificar o persoal que realiza actividades para a implementación e 

o mantemento da súa cadea de custodia PEFC e deberá establecer as responsabilidades e 

autoridades do persoal para a implementación dos procedementos 4.2.1 c) i-viii. 

Nota: as responsabilidades e as autoridades da cadea de custodia PEFC indicadas anteriormente poden ser acumulativas.

4.4 Mantemento de rexistros

4.4.1 Para proporcionar evidencias da conformidade cos requisitos desta norma, a 

organización deberá establecer e manter polo menos os seguintes rexistros relativos aos 

grupos de produtos cubertos pola súa cadea de custodia PEFC:

a) Rexistros de todos os provedores de material de entrada entregado cunha declara-
ción PEFC, incluíndo evidencias do status certificado PEFC dos provedores.

Nota: a evidencia pode ser unha impresión da páxina web de PEFC. 
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b) Rexistros de todo o material de entrada, incluíndo as declaracións PEFC e os 

documentos asociados á entrega do material de entrada, e para o material de entrada 

reciclado, información que demostre que se cumpre a definición de material reciclado.

c) Rexistros de cálculo do contido certificado, a transferencia da porcentaxe aos pro-

dutos de saída e a xestión da conta de crédito, cando proceda.

d) Rexistros de todos os produtos vendidos/transferidos, incluídas as declaracións 
PEFC e os documentos asociados á entrega dos produtos de saída.

e) Rexistros do Sistema de Dilixencia Debida, incluídos os rexistros das avaliacións do 

risco e a xestión de subministracións de risco significativo, cando proceda.

f) Os rexistros das auditorías internas, a revisión periódica da cadea de custodia, as non 

conformidades e as medidas correctivas.

g) Rexistros das reclamacións e a súa resolución.

4.4.2 A organización deberá manter os rexistros durante un período mínimo de cinco anos.

4.5 Xestión dos recursos

4.5.1 Recursos humanos /persoal

A organización deberá asegurar e demostrar que todo o persoal que realice actividades que 

afecten a aplicación e mantemento da súa cadea de custodia PEFC sexa competente con 

base nunha formación, educación, destrezas e experiencia adecuadas.

4.5.2 Medios técnicos

A organización deberá identificar, proporcionar e manter a infraestrutura e as instalacións 

técnicas necesarias para a implementación e o mantemento da súa cadea de custodia PEFC 

cos requisitos desta norma.

4.6 Inspección e control

4.6.1 A organización deberá realizar auditorías internas polo menos unha vez ao ano, e 

antes da auditoría inicial de certificación, que cubra o cumprimento de todos os requisitos 

da presente norma aplicables á organización, incluíndo as actividades cubertas pola 

subcontratación, e establecer medidas correctivas e preventivas se fose necesario.

Nota: na norma ISO 19011 inclúense orientacións para a realización de auditorías internas.  

4.6.2.  A dirección da organización deberá revisar o resultado da auditoría interna e a cadea 
de custodia PEFC da organización polo menos unha vez ao ano.
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4.7 Reclamacións

4.7.1 A organización deberá establecer procedementos para tramitar as reclamacións dos 

provedores, clientes e outras partes interesadas na súa cadea de custodia, de acordo cos 

requisitos do 4.7.2.

4.7.2 Ao recibir unha reclamación por escrito, a organización deberá:

a) Recoñecer formalmente a reclamación ao denunciante no prazo de dez días labo-

rables.

b) Recompilar e verificar toda a información necesaria para avaliar e validar a 

reclamación, así como tomar unha decisión ao respecto. 

c) Comunicarlle de maneira formal ao demandante a decisión sobre a reclamación e 

sobre o proceso da súa tramitación.

d) Garantir que se adopten as medidas correctivas e preventivas adecuadas, cando 

sexa necesario.

4.8 Non conformidade e acción correctiva

4.8.1 Cando se identifique unha non conformidade dos requisitos da presente norma a través 

dunha auditoría interna ou externa, a organización deberá: 

a) Reaccionar ante a non conformidade e, segundo proceda:

i. tomar medidas para controlala e corrixila,

ii. tratar as consecuencias, 

b) Avaliar a necesidade de adoptar medidas para eliminar as causas da non conformidade, 

co fin de que non volva producirse ou se produza noutro lugar, mediante: 

i. a revisión da non conformidade,

ii. a determinación das causas da non conformidade, 

iii. determinar se existen non conformidades similares ou que potencialmente 

poderían ocorrer, 

c) Implementar calquera medida necesaria.

d) Revisar a eficacia de calquera medida correctiva adoptada. 

e) Realizar cambios no sistema de xestión, se é necesario. 
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4.8.2 A medida correctiva deberá ser apropiada para os efectos das non conformidades 

atopadas. 

4.8.3 A organización deberá conservar a información documentada como evidencia de: 

a) A natureza das non conformidades e calquera acción subsecuente tomada.

b) os resultados de calquera medida correctiva.

4.9 Subcontratación

4.9.1 A organización poderá subcontratar as actividades cubertas pola súa cadea de 
custodia PEFC a outra entidade.

4.9.2 En todas as etapas da subcontratación, a organización deberá ser responsable de ase-

gurar que todas as actividades subcontratadas cumpran os requisitos da presente norma, 

incluíndo os requisitos do sistema de xestión. A organización deberá ter un acordo escrito 

con todas as entidades ás que se subcontrataron actividades, asegurando que: 

a) O material/produtos cubertos pola cadea de custodia PEFC da organización estean 

físicamente separados doutros materiais ou produtos. 

b) A organización teña acceso á(s) sede(s) da entidade para a auditoría interna e ex-

terna das actividades subcontratadas, para a conformidade cos requisitos da presente 

norma.

Nota 1: PEFC Council e os organismos autorizados PEFC poden facilitar un modelo de acordo de subcontratación.

Nota 2: as auditorías internas das actividades subcontratadas deben realizarse polo menos unha vez ao ano e antes de que 
comece a actividade subcontratada.

4.10 Requisitos sociais e de seguridade e saúde laboral na cadea de 
custodia

Esta cláusula inclúe os requisitos relativos a asuntos de saúde, emprego e seguridade laboral 

baseados na Declaración da OIT de Principios e Dereitos Fundamentais no Traballo, 1998.

4.10.1 A organización deberá demostrar o seu compromiso de cumprir cos requisitos sociais, 

de seguridade e saúde laboral definidos nesta norma.

4.10.2 A organización deberá demostrar que:

a) Non impide aos traballadores asociarse libremente, elixir os seus representantes, nin 

negociar colectivamente co empregador. 
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b) Non fai uso do traballo forzoso.

c) Non fai uso da contratación de traballadores por baixo da idade mínima legal, de 15 

anos, ou por baixo da idade de escolarización obrigatoria, calquera que sexa a maior. 

d) Non impide a igualdade de oportunidades de emprego e de trato aos traballadores. 

e) As condicións de traballo non poñen en perigo a seguridade ou a saúde dos 

traballadores.

5. IDENTIFICACIÓN DO MATERIAL
DE ENTRADA E DECLARACIÓN DO
MATERIAL DE SAÍDA 

5.1 Identificación do material de entrada

5.1.1 Para cada entrega de material utilizado como materia prima para un grupo de produtos 
PEFC, a organización deberá obter do provedor documentación coa seguinte información:

a) identificación do provedor,

b) identificación do produto,

c) cantidade de produtos,

d) identificación da entrega baseada na data de entrega, período de entrega ou período 

contable.

No caso de material de entrada cunha declaración PEFC, o documento tamén deberá 

incluír:

e) o nome da organización como cliente PEFC da entrega,

f) a declaración PEFC aplicable especificamente para cada produto declarado cuberto 

pola documentación, 

g) o número de certificado PEFC do provedor.

Nota 1: o número de certificado é unha combinación numérica ou alfanumérica, que é un identificador único do certificado.

Nota 2: un exemplo de documentación de entrega é unha factura ou albará de entrega que proporciona a información 
requirida.



29

PEFC ST 2002:2020 Cadea de Custodia de Produtos Forestais e Arbóreos – Requisitos

© PEFC Council 2020

5.1.2 Identificación no ámbito do provedor

5.1.2.1 Para todas as entradas subministradas cunha declaración PEFC, a organización 

deberá verificar que o provedor estea cuberto por un certificado recoñecido PEFC na web 
de PEFC.

5.1.2.2 Para cada entrega de material utilizado como entrada para un grupo de produtos 
PEFC, a organización deberá clasificar a categoría de material do material adquirido.

5.2 Declaración de produtos de saída

5.2.1 Para os produtos de saída dun grupo de produtos PEFC para os que a organización fai 

unha declaración PEFC a un cliente PEFC, deberá proporcionarlle ao cliente a documenta-

ción que inclúa a seguinte información para cada entrega: 

a) identificación do cliente PEFC,

b) nome da organización como provedor do material,

c) a identificación do produto,

d) cantidade de produto(s),

e) data de entrega / período de entrega / período contable,

f) declaración PEFC específica para cada produto declarado incluído na documentación,

g) o número de certificado recoñecido PEFC da organización.

Nota 1: o número de certificado é unha combinación numérica ou alfanumérica, que é un identificador único do certificado.

5.2.2 A organización deberá especificar o tipo de documentación na que se realizan as 

declaracións PEFC dos produtos de saída. 

5.3 Uso da marca

5.3.1 A utilización das marcas rexistradas PEFC, é dicir, o logotipo e as etiquetas PEFC, as 

declaracións da cadea de custodia sobre o produto e as iniciais PEFC, deberá cumprir coa 

norma PEFC ST 2001, Regras de uso das marcas PEFC – Requisitos.

5.3.2 Para que a organización poida utilizar as marcas PEFC de acordo coas regras de 

uso das marcas PEFC, a organización deberá obter unha licenza de marca válida de PEFC 

Council ou doutro organismo autorizado PEFC.
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5.4 Contido de material reciclado

5.4.1 Para os produtos cubertos pola cadea de custodia PEFC da organización que inclúan 

material reciclado, a organización deberá calcular o contido de material reciclado con base 

na ISO 14021 e informar sobre iso cando se lle solicite.

6. MÉTODOS DE CADEA
DE CUSTODIA 
6.1 Xeneralidades

6.1.1 Hai tres métodos para aplicar a cadea de custodia PEFC, estes son: o método de se-
paración física, o método porcentual e o método de crédito. Dependendo da natureza dos 

fluxos e procesos de materiais, a organización deberá elixir o método apropiado.

6.1.2 A organización deberá implementar o(s) método(s) de cadea de custodia elixido(s) 

desta norma para grupos de produtos PEFC específicos.

6.1.3 Deberanse establecer grupos de produtos PEFC para os produtos con material de en-

trada equivalente, coa mesma unidade ou unidades de medida que poidan ser convertidas 

nunha única unidade de medida.

6.1.4 A organización deberá utilizar unicamente material certificado PEFC e material PEFC 
Fontes Controladas como material de entrada para os grupos de produtos PEFC.

6.2 Método de separación física

6.2.1 A organización que aplique o método de separación física deberá asegurar que o ma-

terial con diferentes categorías de material e diferentes contidos certificados se manteña 

separado ou sexa claramente identificable en todas as etapas do proceso de produción ou 

comercialización.

Nota: a separación física poderá lograrse por calquera medio que garanta a identificación da categoría do material e o 
contido certificado, por exemplo, mediante o almacenamento separado, o marcado, a distinción das características do 
produto ou o período de produción.

6.2.2 Cando se utilicen materiais con diferente contido certificado como material de entrada 

no mesmo grupo de produtos PEFC, a organización deberá utilizar o contido certificado 

máis baixo do material de entrada como contido certificado do produto de saída.

Exemplo: unha organización que utilice material con contido certificado dun 100%, 75% e 

70% como material de entrada no mesmo grupo de produtos PEFC baixo o método de se-
paración física poderá declarar o produto de saída como 70% PEFC certificado.
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6.2.2.1 Cando se utilice material certificado PEFC e material PEFC Fontes Controladas como 

material de entrada no mesmo grupo de produtos PEFC baixo o método de separación 
física, a organización deberá declarar o produto de saída como PEFC Fontes Controladas.

6.3 Método porcentual 

6.3.1 O método porcentual pode aplicarse para calcular o contido certificado dos grupos 
de produtos PEFC para os que se utilizou como material de entrada material certificado e 

material PEFC Fontes Controladas.

6.3.2 Cálculo do contido certificado

6.3.2.1 A organización deberá calcular o contido certificado por separado para cada grupo 
de produtos PEFC e para un período de declaración específico de acordo coa seguinte 

fórmula:

 Cc [%] = (Vc/(Vc+Vcm))x100 

 (Cc: Contido certificado; Vc: volume de material certificado PEFC; Vcm: volume de 
 material procedente de PEFC Fontes Controladas).

Nota: O material neutro non se considera no cálculo do contido certificado.  

6.3.2.2 A organización deberá calcular o contido certificado tomando como referencia unha 

única unidade de medida utilizada para todo o material cuberto polo cálculo. En caso de 

conversión a unha única unidade de medida para os efectos do cálculo, a organización só 

deberá utilizar métodos e factores de conversión xeralmente recoñecidos. Se non existe un 

factor de conversión adecuado e xeralmente recoñecido, a organización deberá definir e 

utilizar un factor de conversión razoable e crible.

6.3.2.3 Se o material de entrada ou produtos inclúe só unha proporción de material 
certificado PEFC, entón só a cantidade correspondente ao contido certificado deberá 

entrar na fórmula de cálculo como material certificado PEFC. O resto do material deberá 

entrar no cálculo como material PEFC Fontes Controladas.

Exemplo: 1 tonelada de material entregado coa declaración PEFC “70% PEFC Certificado “ e 

1 tonelada de material entregado coa declaración PEFC “100% PEFC Certificado “ utilízanse 

como material de entrada. Utilizando a fórmula que figura no 6.3.3.1 o contido certificado 

será Cc[%]= ((700 kg+1000 kg)/((700+1000)+300))x100 = (1700/2000)x100 = 2 toneladas 

de material 85% PEFC Certificado.

6.3.3 O contido certificado calculado para un grupo de produtos PEFC deberase utilizar 

como porcentaxe na declaración PEFC “X% PEFC Certificado”.
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Exemplo: se se calculou que o contido certificado dun grupo de produtos PEFC é do 

54% para un período de declaración específico, todos os produtos cubertos polo grupo 
de produtos poden, durante este período de declaración, venderse ou transferirse como 

produtos certificados PEFC coa declaración PEFC “54% PEFC Certificado”.

Nota: esta norma non define un limiar mínimo para o contido certificado que debe cumprirse para comunicar o contido 
certificado dun produto certificado PEFC coa declaración PEFC “X% PEFC Certificado “. Non obstante, os limiares 
mínimos para o uso das marcas rexistradas PEFC no produto defínense en Regras de uso das marcas PEFC, PEFC ST 2001.

6.3.4 A organización poderá aplicar o método porcentual como porcentaxe rodante. 

6.3.5 A organización que aplique a porcentaxe rodante deberá calcular o contido certificado 

dun grupo de produtos e un período de declaración PEFC baseándose no material adquirido 

durante un período de aprovisionamento anterior ao período de declaración. O período 
de declaración, no caso da porcentaxe rodante, non excederá os 3 meses e o período de 

aprovisionamento non excederá os 12 meses.

Exemplo: unha organización que elixiu un período de declaración de 3 meses e un período 

de provisión de 12 meses calculará o contido certificado para os próximos tres meses 

baseándose no material de entrada adquirido nos 12 meses anteriores.

6.4 Método de crédito

6.4.1 O método de crédito poderá aplicarse para transferir os créditos obtidos pola entrada 

de material certificado PEFC a material PEFC Fontes Controladas dentro do mesmo grupo 
de produtos PEFC. 

6.4.2 A organización deberá crear e xestionar unha conta de crédito para os créditos obti-

dos por entradas de material certificado PEFC. Os créditos deberanse calcular nunha única 

unidade de medida. Poderá ser necesario definir un ou varios factores de conversión para a 

conversión da(s) unidade(s) de medida dos compoñentes de entrada aos produtos de saída.  

6.4.3 A cantidade total de créditos acumulados na conta de crédito non deberá exceder a 

suma dos créditos introducidos na conta de crédito durante os últimos 24 meses. O período 

máximo de 24 meses poderá ser prorrogado cando a organización poida demostrar que o 

período medio de produción do produto en cuestión é superior a 24 meses.

Exemplo:  se o período medio de produción dun produto (incluído o de secado, por exem-

plo) é de 36 meses, a organización pode ampliar a 36 meses o período máximo de 24 meses 

para a acumulación de créditos.

6.4.4 A organización aplicará o método de crédito para unha única declaración. A 

organización que reciba unha entrega de material cunha declaración PEFC e unha 

declaración contra outro sistema de certificación, deberá utilizala, xa sexa como un crédito 

combinado que cubra ambas as declaracións ou deberá utilizar unha das declaracións 

recibidas para calcular o volume de crédito.
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Exemplo: unha organización que recibe unha entrega de material con dúas declaracións 

relativas a dous sistemas de certificación, ou ben establece unha conta de crédito para a de-

claración múltiple (por exemplo,  PEFC Certificado / [declaración do outro sistema]) ou ben 

decide que declaración única (PEFC Certificado) ou [declaración doutro sistema]) deberase 

introducir na correspondente conta de crédito de volume. 

6.4.5 A organización deberá calcular os créditos utilizando:

(a) o contido certificado e o volume de produtos de saída (cláusula 6.4.8) ou

(b) o material de entrada e a relación entre material de entrada e de saída (cláusula 

6.4.7).

6.4.6 A organización que aplique o método de crédito deberá calcular os créditos multipli-

cando o volume de produtos de saída do período de declaración polo contido certificado 

para o período de declaración correspondente.

Exemplo: se o contido certificado para un grupo de produtos dun período de declaración 

específico, que consiste en 100 toneladas de produtos de saída, é de 54%, a organización lo-

grará créditos de volume equivalentes a 54 toneladas (100 * 0,54) para os produtos de saída.

6.4.7 A organización que poida demostrar unha relación verificable entre o material de en-

trada e os produtos de saída, poderá calcular os créditos directamente a partir da entrada de 

material certificado PEFC multiplicando o volume de entrada de material certificado PEFC 

pola relación entre material de entrada e de saída.

Exemplo: se o volume de entrada de material certificado PEFC é de 70 m3 (por exemplo, 

100 m3 coa declaración PEFC “70% PEFC Certificado”) e a relación entrada/saída é de 0,60 

(por exemplo, 1 m3 de madeira en rolo dá como resultado 0,60 m3 de madeira serrada), a 

organización obtén créditos de volume equivalentes a 42 m3 (é dicir, 70 m3 x 0,60) de 

madeira serrada.

6.4.8 A organización deberá distribuír os créditos da conta de crédito aos produtos de 

saída cubertos pola conta de crédito. Os créditos deberanse distribuír aos produtos de saída 

de maneira que se considere que os produtos certificados conteñen un 100% de contido 
certificado ou unha porcentaxe inferior ao 100% cumprindo o limiar mínimo da propia 

organización. O resultado do volume dos produtos de saída multiplicado polo contido 

certificado dos produtos de saída deberá ser igual aos créditos distribuídos retirados da 

conta de crédito.

Exemplo: a organización pode utilizar 7 unidades de crédito para vender 7 unidades como 

100% PEFC Certificado, ou para vender 10 unidades como 70% PEFC Certificado.
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7. REQUISITOS DO SISTEMA
DE DILIXENCIA DEBIDA (SDD)

7.1 Xeneralidades

7.1.1 Para todo o material utilizado como material de entrada dun grupo de produtos PEFC, 

excepto o material reciclado, a organización deberá exercer a dilixencia debida, de acordo 

co Sistema de Dilixencia Debida PEFC (SDD), para evitar o material de fontes conflitivas 

establecido no apéndice 1 desta norma. Deste modo, a organización deberá establecer que 

para o material utilizado como material de entrada para os grupos de produtos PEFC existe 

un “risco desprezable” de que proveña de fontes conflitivas e que por tanto cumpre a defi-

nición de material de PEFC Fontes Controladas.

7.1.2 Para os grupos de produtos PEFC nos que todo o material de entrada utilizado foi en-

tregado cunha declaración PEFC por un provedor cuberto por un certificado recoñecido 
PEFC, a organización poderá implementar o SDD PEFC cumprindo os seguintes requisitos:

a) Co fin de permitir que as entidades certificadas e non certificadas PEFC nos seguin-

tes elos da cadea de subministro implementen un SDD, a organización deberá, logo 

dunha solicitude, proporcionar a información especificada no apéndice 1, 2.1 para o ma-

terial entregado cunha declaración PEFC. Se a organización non posúe a información 

solicitada, a solicitude deberá ser transmitida ao provedor ou provedores pertinentes 

da organización (apéndice 1, cláusula 2.2).

b) Cando existan obxeccións fundamentadas, internas ou externas, sobre a orixe do 

material de entrada procedente de fontes conflitivas, a organización deberá facer un 

seguimento desas sospeitas de acordo co apéndice 1, cláusula 4.

c) A organización deberá definir, documentar e implementar un compromiso e un 

procedemento, que tamén cubra os materiais ou produtos forestais e arbóreos que non 

estean cubertos pola cadea de custodia PEFC da organización, asegurando que cando 

a organización teña coñecemento, ou cando recibise obxeccións fundamentadas, de 

que os materiais ou produtos forestais e arbóreos proceden de fontes ilegais (fontes 

conflitivas, 3.7a), estes non se comercializarán ata que a sospeita fose resolta de acordo 

co apéndice 1, apartado 4.
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Apéndice 1.
Sistema de Dilixencia Debida (SDD)
PEFC para evitar material de fontes conflitivas

APÉNDICE NORMATIVO

1 Requisitos xerais

1.1 Co fin de axudar a asegurar que as actividades realizadas pola organización baixo o 

alcance desta norma se axustan a toda a lexislación aplicable en materia de legalidade da 

madeira, incluíndo as leis comerciais e aduaneiras, e para minimizar o risco de que o material 

adquirido se orixine en fontes conflitivas, a organización deberá aplicar un Sistema de Dili-
xencia Debida (SDD), de acordo cos seguintes elementos desta norma.

1.2 O SDD PEFC deberá ser implementado para toda entrada de material forestal e arbóreo 

cuberto pola cadea de custodia PEFC da organización e os grupos de produtos PEFC, coa 

excepción do material reciclado.

Nota: o SDD pode ser implementado por unha organización para produtos forestais e arbóreos dos bosques xestionados 
pola propia organización. 

1.3 A organización deberá implementar o SDD PEFC en tres etapas relacionadas con:

a) recompilación de información,

b) avaliación de riscos e 

c) xestión de subministracións de risco significativo.

1.4 A organización que adquira material procedente de especies enumeradas nos apéndices 

I a III de CITES deberá cumprir coa lexislación aplicable relativa a CITES.

2 Acceso á información

2.1. Co fin de permitir que a organización implemente o SDD PEFC, a organización deberá 

ter acceso á seguinte información do seu(s) provedor(es):

a) Identificación das especies arbóreas incluídas, a lista das especies arbóreas poten-

cialmente incluídas, no material/produto co seu nome común e/ou nome científico, 

cando proceda.
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b) País do aproveitamento do material e, cando proceda, rexión e/ou concesión do 

aproveitamento.

Nota 1: requirirase o acceso ao nome científico das especies nos casos nos que o uso do nome común poida supoñer un 
risco de identificación incorrecta das especies. 

Nota 2: o uso do nome comercial de especies é considerado equivalente ao nome común nos casos nos que todas as espe-
cies cubertas polo mesmo nome comercial teñan un risco equivalente de provir de fontes conflitivas.

Nota 3: requirirase o acceso á orixe do material no ámbito subnacional nos casos nos que as rexións dun país non represen-
ten un risco equivalente en relación coas fontes conflitivas.

Nota 4: o termo “concesión de aproveitamento” refírese a un contrato de aproveitamento nunha área forestal xeografica-
mente definida. 

Nota 5: o termo “país/rexión” utilízase nesta cláusula para identificar o país, a rexión ou a concesión de aproveitamento de 
orixe do material/produto.

2.2 Co fin de permitir que as entidades certificadas e non certificadas PEFC, posteriores na 

cadea de subministración poidan implementar un SDD, a organización deberá proporcio-

nar, logo dunha solicitude, a información especificada na cláusula 2.1 deste apéndice para o 

material entregado cunha declaración PEFC. Se a organización non posúe a información 

solicitada, a solicitude deberá ser transmitida ao provedor ou provedores relevantes da 

organización.

3 Avaliación de riscos

3.1 A organización deberá levar a cabo unha avaliación de riscos, avaliando o risco de ad-

quirir material proveniente de fontes conflitivas para toda entrada de material forestal e 
arbóreo cuberto pola cadea de custodia PEFC da organización, coa excepción do material 

ou produtos entregados cunha declaración PEFC por un provedor cun certificado recoñe-
cido PEFC, xa que este material pode ser considerado como que ten un “risco desprezable” 

de proceder de fontes conflitivas. 

3.2 A avaliación de riscos da organización deberá resultar na clasificación do material en 

categoría de risco “desprezable” ou “significativo”.

3.3 A avaliación de riscos da organización deberá basearse nos indicadores de risco da orixe 

e da cadea de subministración enumerados nas táboas 1 a 3 que figuran a continuación.

3.4 Cando a avaliación de riscos da organización identifique os indicadores especificados 

na táboa 1, a organización poderá considerar que o material ten un “risco desprezable” de 

proceder de fontes conflitivas, e concluír a avaliación de riscos sen ter que considerar os 

indicadores descritos nas táboas 2 e 3.

3.5 Cando a avaliación de riscos da organización non identifique os indicadores especifica-

dos na táboa 1, a avaliación de riscos deberá continuar cos indicadores incluídos nas táboas 

2 e 3; e cando se aplique calquera destes indicadores, a organización deberá considerar que 

o material ten un “risco significativo” de proceder de fontes conflitivas.
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3.6 Cando non se identifique ningún dos indicadores descritos nas táboas 2 e 3, a 

organización poderá considerar que as subministracións teñen un “risco desprezable” de 

proceder de fontes conflitivas, e concluír a avaliación do risco.

TÁBOA 1: LISTA DE INDICADORES DE RISCO DESPREZABLE  

a) Subministracións declaradas como certificados contra un sistema de certificación 

forestal (non recoñecido por PEFC), que fagan referencia ás actividades cubertas polo 

termo de fontes conflitivas amparadas por un certificado de xestión forestal, de cadea 

de custodia ou de subministración de fibra emitido por unha entidade de certificación 

de terceira parte.

b) Subministracións verificadas por mecanismos de verificación gobernamentais ou 

non gobernamentais ou concesión de licenzas, diferentes de sistemas de certificación 

forestal, que fagan referencia ás actividades cubertas polo termo de fontes conflitivas.

c) Subministracións apoiadas por documentación verificable que identifique 

claramente:

i. país de aproveitamento e/ou rexión de onde procede a madeira, onde a última 

puntuación do Índice de Percepción da Corrupción (IPC) de Transparencia 

Internacional (TI) é superior a 50, ou onde o último Índice de Estado de Dereito 

do Proxecto de Xustiza Mundial (WJP) é superior a 0,5;

ii. o nome comercial e o tipo de produto, así como o nome común das especies 

arbóreas e, cando cumpra, o seu nome científico completo;

iii. todos os provedores da cadea de subministración; 

iv. área forestal de orixe da subministración; 

v. documentos, incluíndo os acordos contractuais e as autodeclaracións, ou outra 

información fidedigna que indique que os produtos non proceden de fontes 
conflitivas. 

Indicadores
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TÁBOA 2: LISTA DE INDICADORES DE RISCO SIGNIFICATIVO A NIVEL DE ORIXE 7,8 

a) Actividades que non cumpran a lexislación local, nacional ou internacional 
aplicable en materia de xestión forestal, incluíndo pero non limitado ás prácticas de 
xestión forestal; a protección da natureza e o medio ambiente; as especies protexidas 
e en perigo de extinción; os dereitos de propiedade, tenencia e uso da terra dos 
pobos indíxenas, as comunidades locais ou outras partes interesadas afectadas; 
as cuestións relativas á saúde, o emprego e a seguridade laboral; a loita contra a 
corrupción e o pago de impostos e dereitos aplicables.

i. A última puntuación do Índice de Percepción da Corrupción (IPC) de 

Transparencia Internacional (TI) do país é inferior a 50 ou o último Índice do 

Estado de Dereito do Proxecto de Xustiza Mundial (WJP) do país é inferior a 0,59. 

ii. O país/rexión é coñecido como un país con baixo nivel de gobernanza forestal 

e aplicación da lei.

iii. As especies arbóreas incluídas no material/produto coñécense como especies 

nas que predominan as actividades contempladas na definición de fontes 
conflitivas (a) ou (b) no país ou rexión. 

iv. O país está sometido a sancións das Nacións Unidas, a Unión Europea ou 

gobernos nacionais que restrinxen a exportación/importación dos devanditos 

produtos forestais e arbóreos.

7 As filas a) - i) son elementos do 3.7, fontes conflitivas. As filas debaixo de cada elemento, numeradas con números roma-
nos (i, ii, iii, etc.) proporcionan os indicadores utilizados para a avaliación do risco deste elemento. Cando se enumere máis 
dun indicador por elemento, deberanse aplicar todos os indicadores.   

8 Poden atoparse exemplos de evidencias externas e unha explicación máis detallada na última edición de PEFC GD 2001 - 
Guía de Uso da Cadea de Custodia de Produtos Forestais.

9 Estes índices poden non ser sempre apropiados para as actividades forestais. Cando existan indicadores máis apropia-
dos, estes poden utilizarse logo do acordo con PEFC Council. Estes indicadores alternativos enumeraranse no documento 
guía de cadea de custodia.
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b) Actividades nas que non se mantén a capacidade dos bosques para producir de 
maneira sostible unha gama de produtos forestais madeireiros e non madeireiros 
e servizos, ou nas que os niveis de aproveitamento superan unha taxa que poida 
manterse a longo prazo.

i. De acordo con datos dispoñibles publicamente, como a Avaliación dos Recursos 

Forestais da FAO, o volume de aproveitamento anual de madeira en rolo excede 

ao incremento anual das existencias de madeira en pé do país ou rexión de orixe.

c) Actividades nas que a xestión dos bosques non contribúe ao mantemento, 
conservación ou mellora da biodiversidade a escala paisaxe, ecosistema, especie ou 
xenético.

d) Actividades nas que as áreas forestais de importancia ecolóxica non están 
identificadas, protexidas, conservadas ou reservadas.

i. A puntuación do Índice de Desempeño Ambiental (EPI) para “Biodiversidade 

e Hábitat” do país é inferior a 50. Cando non exista un índice EPI para un 

determinado país, poderán utilizarse outros indicadores, como a lexislación 

que abordan os elementos c e d de fontes conflitivas, xunto con evidencias da 

aplicación fidedigna da lexislación (puntuación do IPC de TI >50, ou puntuación 

do Estado de Dereito de WJP >0,5).

e) Actividades nas que se producen conversións de bosques, non estando nas 
circunstancias xustificadas seguintes, onde a conversión:

i. cumpre coa política e lexislación nacional e rexional aplicable para o uso da 

terra e a xestión forestal; 

ii. non ten impactos negativos en áreas forestais de importancia ecolóxica, 

cultural e social ou outras zonas protexidas;

iii. non destrúe zonas con reservas de carbono significativamente altas;

iv. contribúe a longo prazo á conservación e aos beneficios económicos e/ou 

sociais.
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i. Determinouse que o país ou rexión tivo unha perda neta de superficie forestal 

superior ao 1% no últimos dez anos segundo os datos ou a información dispoñible 

publicamente, como a proporcionada pola FAO.

ii. No país ou rexión, a superficie neta con conversións de bosques a plantacións 
forestais supera o aumento da superficie forestal do país ou a rexión, segundo os 

datos ou información dispoñible publicamente, como a proporcionada pola FAO.

f) Actividades nas que non se cumpre o espírito da Declaración sobre Principios e 
Dereitos Fundamentais do Traballo da OIT (1998).

i. Estudos fundamentados demostran que o espírito da Declaración sobre 

Principios e Dereitos Fundamentais no Traballo da OIT (1998) non se cumpre no 

país.

g) Actividades nas que non se cumpre o espírito da Declaración sobre os Dereitos 
dos Pobos Indíxenas das Nacións Unidas (2007).

i. Estudos fundamentados demostran que o espírito da Declaración das Nacións 

Unidas sobre os Dereitos dos Pobos Indíxenas (2007) non se cumpre no país.

h) Madeira de conflito.

i. O país ou rexión ten unha prevalencia de conflitos armados segundo fontes de 

datos dispoñibles publicamente, como a Lista de Estados Fráxiles.

i) Árbores xeneticamente modificadas.

i. Segundo información pública dispoñible, os organismos forestais e arbóreos 

modificados xeneticamente prodúcense no país ou rexión e comercialízanse no 

mercado.
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TÁBOA 3: LISTA DE INDICADORES DE RISCO SIGNIFICATIVO NO ÁMBITO DA CADEA DE 
SUBMINISTRACIÓN

Indicadores

a) Descoñécense os países ou rexións onde se comercializaron os produtos.

b) Descoñécense as especies existentes no produto.

c) Evidencia de prácticas ilegais relacionadas con fontes conflitivas por parte de 

calquera empresa da cadea de subministración. 

3.7 A avaliación de riscos deberase efectuar para a primeira entrega de cada provedor 
individual, ou para varios provedores, coas mesmas características enumeradas na cláusula 

2.1 deste apéndice e aplícanse os mesmos indicadores de acordo coas táboas 1-3 anteriores.

Nota: cando as entregas dos provedores da mesma rexión compartan as mesmas características enumeradas no 2.1, e 
aplican os mesmos indicadores de acordo coas táboas 1-3, a avaliación de riscos pode implementarse como unha avaliación 
para toda unha rexión.

3.8 Para todo o material que estea suxeito á avaliación de riscos da organización, esta debe-

rá manter unha lista actualizada coas características enumeradas na cláusula 2.1 deste apén-

dice e dos indicadores de acordo cos táboas 1-3 para as subministracións dos provedores 

individuais e os provedores que compartan as mesmas características.

3.9 A avaliación de riscos deberá ser examinada e, de ser necesario, revisarase polo menos 

unha vez ao ano, e cando se produzan cambios relacionados coas características enumera-

das na cláusula 2.1 deste apéndice.

4 Obxeccións fundamentadas

4.1 A organización deberá asegurarse de que as obxeccións fundamentadas sobre a posible 

orixe en fontes conflitivas do material cuberto polo SDD da organización se investiguen con 

prontitude, comezando como moi tarde no prazo de dez días hábiles, a partir da identifica-

ción da obxección fundamentada. 

4.2 Se a obxección non pode ser resolta pola investigación da organización, o risco de que 

o material relevante proveña de fontes conflitivas deberase determinar como “significativo” 

e xestionarase de acordo co apartado 5 deste apéndice.
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5 Xestión das subministracións de risco significativo

5.1 Xeneralidades

5.1.1 Para as subministracións identificadas como de “risco significativo”, a organización de-

berá solicitarlle ao provedor que proporcione información e probas adicionais que lle permi-

tan á organización clasificar a subministración como de “risco desprezable”. A organización 

deberá solicitar ao provedor que:

a) Proporcione á organización a información necesaria para identificar as áreas fo-

restais de subministración do material e toda a cadea de subministración en relación 

cunha subministración de “risco significativo”.

b) Permita á organización levar a cabo unha inspección de segunda ou terceira parte 

das operacións do provedor, así como das operacións dos provedores anteriores da 

cadea.

Nota: estes procedementos poden garantirse, por exemplo, mediante acordos contractuais ou unha auto-declaración 
escrita do provedor.

5.1.2 A organización deberá establecer un programa de verificación de segunda ou terceira 

parte das subministracións clasificadas como de “risco significativo”. O programa de verifi-

cación deberá cubrir:

a) a identificación de toda a cadea de subministración e as áreas forestais de orixe da 

subministración,

b) inspección in situ, cando sexa pertinente e

c) medidas correctivas segundo se precisen.

5.2 Identificación da cadea de subministración

5.2.1 A organización deberá requirir, de todos os provedores de subministracións de “risco 

significativo” información detallada sobre toda a cadea de subministración e as áreas forestais 

de orixe da subministración.

5.2.2 Nos casos nos que se poida verificar nalgún paso da cadea de subministración que as 

subministracións son de risco desprezable de acordo cos indicadores da táboa 1, non se esixe 

á organización que revise toda a cadea de subministración ata a área forestal, excepto no 

caso de obxeccións fundamentadas, que deberán ser tratadas como se indica no apéndice 1, 

apartado 4.

5.2.3 A información subministrada deberá permitir á organización planificar e executar ins-

peccións in situ.
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5.3 Inspeccións in situ

5.3.1 O programa de verificación da organización deberá incluír inspecciones in situ dos 

provedores que entreguen subministracións de “risco significativo”. As inspeccións in situ 

pódense levar a cabo pola propia organización (inspección de segunda parte) ou por unha 

terceira parte en nome da organización. A organización poderá substituír a inspección in 
situ por un control da documentación cando a documentación proporcione suficiente con-

fianza de que o material se orixina en fontes non conflitivas. 

5.3.2 A organización deberá demostrar que o persoal que leva a cabo as inspeccións ten 

suficiente coñecemento e competencia respecto aos negocios locais, os costumes culturais 

e sociais, e os tratados, convencións, lexislación, gobernanza e aplicación das leis pertinen-

tes, en relación coa orixe das subministracións de “risco significativo” e co risco ou riscos 

identificados.

5.3.3 A organización deberá determinar unha mostra das subministracións de “risco signi-

ficativo” do provedor que han de ser verificados polo programa de verificación. As submi-

nistracións idénticas do mesmo provedor deberanse considerar como unha soa subminis-

tración. O tamaño da mostra anual deberá ser polo menos o resultante da raíz cadrada do 

número de subministracións de risco “significativo” por ano: (e=√x), redondeado ao seguinte 

número enteiro. Cando as inspeccións previas in situ probasen ser efectivas para o cumpri-

mento do obxectivo deste documento, o tamaño da mostra poderá reducirse a e=0.8√x, 

redondeado ao seguinte número enteiro. 

5.3.4 As inspecciones in situ deberán cubrir:

a) o provedor directo e todos os provedores previos na cadea de subministración, co 

fin de avaliar a conformidade coas declaracións do provedor sobre a orixe do material;

b) o propietario/xestor da área forestal de orixe da subministración ou calquera outra 

parte que sexa responsable das actividades de xestión desa área forestal, co fin de ava-

liar a súa conformidade cos requisitos legais.

5.4 Medidas correctivas

5.4.1 A organización deberá definir procedementos escritos para a aplicación de medidas 

correctoras das non-conformidades dos provedores que se identificaron no programa de 

verificación da organización. 

5.4.2 O abanico de medidas correctoras deberá ser acorde á magnitude e gravidade do risco 

de que os produtos forestais e arbóreos poidan ser de fontes conflitivas e deberá incluír un 

ou máis dos seguintes puntos: 
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a) comunicación clara do risco identificado cun requirimento para que se corrixa o risco 

identificado dentro dun prazo de tempo específico para así asegurar que os produtos 

forestais e arbóreos fontes conflitivas non son subministrados á organización; 

b) requirimento aos provedores para que definan medidas de mitigación de riscos rela-

cionadas co cumprimento dos requisitos legais nas áreas forestais ou eficiencia no fluxo 

de información na cadea de subministración; 

c) cancelación ou suspensión de calquera contrato ou pedido de produtos forestais e 

arbóreos ata que o provedor poida demostrar que se aplicaron medidas adecuadas de 

mitigación de riscos.

6 Non comercialización no mercado

6.1 Non se deberán incluír nun grupo de produtos PEFC os materiais ou produtos forestais 
e arbóreos de fontes conflitivas ou descoñecidas. 

6.2 Non se comercializarán aqueles materiais ou produtos forestais e arbóreos non cuber-

tos pola cadea de custodia PEFC da organización dos que se saiba que proceden de fontes 

ilegais (fontes conflitivas, 3.7a). 

6.3 No caso de que a organización recibise obxeccións fundamentadas sobre materiais ou 

produtos forestais e arbóreos que non estean cubertos pola cadea de custodia PEFC da 

organización, afirmando que proceden de fontes ilegais (fontes conflitivas, 3.7a), non se 

comercializarán ata que a obxección se resolva de acordo co apartado 4 deste apéndice. 
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Apéndice 2.
Aplicación da norma de cadea de custodia en 
organizacións con múltiples instalacións 

APÉNDICE NORMATIVO

1 Introdución

O obxectivo deste apéndice é establecer as directrices para a aplicación dos requisitos da 

cadea de custodia PEFC nunha organización cunha rede de instalacións, asegurando así, 

por un lado, que a avaliación proporcione a confianza adecuada en canto ao cumprimento 

da cadea de custodia e, por outro, que a certificación da cadea de custodia sexa práctica e 

factible en termos económicos e operativos. A certificación de organizacións con múltiples 
instalacións tamén permite a aplicación e a certificación da cadea de custodia nun grupo de 

empresas independentes tipicamente pequenas.

Este apéndice só inclúe os requisitos da cadea de custodia que son aplicables ás organiza-

cións con múltiples emprazamentos de produción.

2 Criterios de elixibilidade para a organización con múltiples 
instalacións

2.1  A organización con múltiples instalacións defínese como unha organización que ten 

unha central de funcionamento identificada (normalmente, e en adiante denominada “ofi-

cina central”) na que se planifican, controlan e xestionan determinadas actividades e unha 

rede de oficinas ou sucursais (instalacións) locais nas que levan a cabo total ou parcialmente 

as ditas actividades.

2.2 Non é necesario que a organización con múltiples instalacións sexa unha entidade úni-

ca, pero todas as instalacións deberán ter un vínculo xurídico ou contractual coa oficina 

central e estar suxeitos a unha cadea de custodia común que, pola súa vez estea suxeita á 

vixilancia continua da oficina central. Isto significa que a oficina central ten dereito de aplicar 

medidas correctivas cando sexa necesario en calquera lugar. Cando cumpra, isto debe esta-

blecerse no contrato entre a oficina central e o resto de instalacións.

2.3 A organización con múltiples instalacións poderá abarcar:

a) organizacións que operan con franquías ou empresas onde as instalacións están vin-

culadas mediante unha propiedade común, xestión ou outro vínculo de organización.

b) Grupo de entidades legalmente independentes que se establece e funciona 



47

PEFC ST 2002:2020 Cadea de Custodia de Produtos Forestais e Arbóreos – Requisitos

© PEFC Council 2020

conxuntamente para os propósitos da certificación da cadea de custodia (grupo de 

produtores).

Nota: a pertenza a unha asociación non está contemplada polo termo “xestión ou outro vínculo de organización”.

2.4 Un grupo de produtores é unha rede de empresas independentes tipicamente pequenas 

que se asociaron co propósito de obter e manter a certificación da cadea de custodia. A 

oficina central poderá ser unha asociación comercial constituída, ou calquera outra entidade 

xurídica con experiencia suficiente que sexa designada para ese efecto por un grupo de 

membros potenciais ou que ofrece un servizo ao grupo para a súa xestión de acordo e en 

cumprimento desta norma. A oficina central tamén pode ser administrada por un membro 

do grupo. 

Nota: a oficina central no caso do grupo de produtores pode denominarse “entidade de grupo” e as instalacións poden 
denominarse “membros do grupo”.

2.5 Una instalación é un lugar no que se levan a cabo as actividades relacionadas coa cadea 

de custodia da organización.

2.6 Un grupo de produtores limítase á participación das instalacións que estean domiciliadas 

nun único país e que:

a) Non teñan máis de 50 empregados (equivalente a empregados a xornada completa).

b) Teñan unha facturación anual máxima de 10.000.000 de euros, ou equivalente. 

3 Requisitos para as organizacións con múltiples instalacións

3.1 Xeneralidades 

3.1.1 A cadea de custodia da organización deberá ser administrada de forma centralizada e 

estar suxeita a revisión pola oficina central. Todas as instalacións pertencentes (incluída a 

oficina central) deberán estar suxeitas ao programa de auditoría interna da organización e 

deberán ser auditadas de acordo co devandito programa antes de que a entidade de certi-

ficación comece a súa avaliación. 

3.1.2 Deberase poder demostrar que a oficina central da organización estableceu unha ca-

dea de custodia de acordo con esta norma e que a organización ao completo (incluíndo 

todas as instalacións) cumpre os requisitos desta norma. 

3.1.3 A organización deberá poder demostrar a súa capacidade para recompilar e analizar 

datos procedentes de todas as instalacións, incluíndo a oficina central, e a súa capacidade 

para iniciar cambios na operativa da cadea de custodia das instalacións se fose necesario. 

3.2 Funcións e responsabilidades da oficina central



48

© PEFC Council 2020

PEFC ST 2002:2020 Cadea de Custodia de Produtos Forestais e Arbóreos – Requisitos

3.2.1 A oficina central deberá:

a) Representar á organización con múltiples instalacións no proceso de certificación, 

incluíndo a comunicación e relación coa entidade de certificación.

b) Presentar unha solicitude para a certificación e o seu alcance, incluíndo unha lista das 

instalacións participantes;

c) Asegurar a relación contractual coa entidade de certificación.

d) Presentar á entidade de certificación unha solicitude para ampliar ou reducir o alcan-

ce da certificación, incluíndo a cobertura das instalacións participantes.

e) Proporcionar o compromiso, en nome da organización ao completo, de establecer e 

manter unha cadea de custodia de acordo cos requisitos desta norma. 

f) Proporcionarlles a todas as instalacións a información e directrices necesarias para a 

aplicación e o mantemento efectivo da cadea de custodia de acordo con este estándar. 

A oficina central deberá proporcionarlles ás instalacións a seguinte información ou 

acceso a esta: 

- Unha copia desta norma ou calquera outra directriz relacionada coa aplicación dos 

requisitos desta norma. 

- As regras para o uso das marcas PEFC e calquera outra directriz relacionada coa 

súa aplicación. 

- Os procedementos da oficina central para a xestión da organización con múltiples 
instalacións. 

- As especificacións do contrato coa entidade de certificación relativas aos dereitos 

da entidade de certificación ou organismo de acreditación para acceder á documen-

tación e infraestruturas das instalacións co propósito de avaliación e seguimento, e 

vixiar a divulgación de información acerca das instalacións a unha terceira parte. 

- A explicación do principio de responsabilidade mutua das instalacións na 

certificación de múltiples instalacións.

- Os resultados do programa de auditoría interna e a avaliación e seguimento da 

entidade de certificación respecto ás medidas preventivas e correctoras aplicables á 

instalación individual. 

- O certificado de múltiples instalacións e calquera das súas partes referentes ao 

alcance da certificación e as instalacións cubertas. 
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Nota: o termo “responsabilidade mutua” significa que as non conformidades atopadas nunha instalación ou na 
oficina central poderá resultar en accións correctoras aplicables a todas as instalacións, un aumento das auditorías 
internas ou a retirada do certificado de múltiples instalacións. 

g) Proporcionar vínculo de organización ou contractual con todas as instalacións, que 

deberá incluír o compromiso por parte das instalacións, de aplicar e manter a cadea 

de custodia de acordo con esta norma. A oficina central deberá ter un contrato escrito 

ou calquera outro acordo escrito con todas as instalacións que contemple o dereito da 

oficina central a aplicar e facer cumprir calquera medida  correctiva ou preventiva e 

para iniciar a exclusión de calquera instalación do alcance da certificación en caso de 

non conformidades con esta norma.

h) Establecer por escrito os procedementos para a xestión da “organización con 
múltiples instalacións”.

i)  Manter os rexistros relacionados co cumprimento dos requisitos desta norma por 

parte da oficina central e do resto de instalacións.

j) Aplicar un programa de auditoría interna segundo se describe no 3.2.2.

k) Realizar unha revisión da conformidade da oficina central e as instalacións, incluíndo 

a revisión dos resultados do programa de auditorías internas e as avaliacións e se-

guimento da entidade de certificación; deberá establecer as medidas preventivas e 

correctoras se fose necesario e deberá avaliar a efectividade das accións correctoras 

tomadas.

3.2.2 Programa de auditoría interna. 

3.2.2.1 O programa de auditoría interna deberá incluír:

(a) A auditoría de todas as instalacións (incluíndo a propia oficina administrativa central), in 

situ ou a distancia, cando sexa factible unha verificación en remoto da aplicación dos proce-

sos da cadea de custodia, antes de que o organismo de certificación inicie a súa avaliación.

( b) A auditoría de calquera nova instalación antes de que o organismo de certificación inicie 

o proceso de ampliación do alcance da certificación.

3.3 Funcións e responsabilidades das instalacións

As instalacións vinculadas á organización con múltiples instalacións deberán ser respon-

sables de:

a) A aplicación e mantemento dos requisitos da cadea de custodia de acordo con esta nor-

ma estándar.
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b) Establecer unha relación contractual coa oficina central, incluíndo o compromiso de cum-

prir os requisitos da cadea de custodia e os outros requisitos aplicables á certificación.

c) Responder de maneira efectiva ante todas as peticións, da oficina central ou entidade de 

certificación, de proporcionar datos, documentación ou calquera outra información relevan-

te, estean ou non relacionados con auditorías ou revisións formais.

d) Proporcionar plena cooperación e asistencia con respecto ao termo satisfactorio de audi-

torías internas levadas a cabo pola oficina central e as auditorías levadas a cabo pola entida-

de de certificación, incluíndo o acceso ás infraestruturas das instalacións.

e) Aplicación das accións preventivas e correctoras relevantes establecidas pola oficina 

central.
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TÁBOA 4. ALCANCE DAS RESPONSABILIDADES PARA OS REQUISITOS DESTA NORMA 
IMPLEMENTADOS NA ORGANIZACIÓN CON MÚLTIPLES INSTALACIÓNS

Requisitos da norma
Requisitos para o proceso da cadea de 

custodia - método de separación física

Requisitos do proceso da cadea de custodia - 

método porcentual

Requisitos para o proceso da cadea

de custodia - método de crédito

Requisitos do sistema de xestión

Responsabilidades e autoridades

Responsabilidades xerais

Responsabilidades e autoridades

da cadea de custodia

Procedementos documentados

Mantemento de rexistros

Xestión de recursos

Recursos humanos / persoal

Medios técnicos

Inspección e control

Reclamacións

   Si

  Si

  Si

   

Si Si

Si Si

Si (para d e e) Si

Si (para a e f) Si

Si (para f e g) Si

Si (só para as

actividades

proporcionadas) Si

Si Si

Si Si

Oficina central Instalacións
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Documento informativo
14 de Febreiro de 2020

Norma PEFC ST 2002:2020
Cadea de Custodia de produtos forestais
e arbóreos – Introdución aos cambios

Este documento reflicte os cambios entre a norma de cadea de custodia PEFC ST 2002:2013, 

e a súa edición actualizada, PEFC ST 2002:2020.

Tabla de contido

Elimínase do índice a lista de termos incluídos no apartado 3.

Prólogo

O prólogo inclúe información sobre a "data de transición", despois da cal se require que toda 

certificación de cadea de custodia PEFC se realice segundo a nova norma. Proponse que a 

data de transición sexa de 18 meses (posteriormente ampliada a 24 pola pandemia COVID19) 

a partir da entrada en vigor da norma.

Introdución 

1 Alcance

Debido á recente ampliación do alcance da certificación da xestión forestal PEFC para incluír 

as árbores fóra do bosque (por exemplo, " Agrosilvicultura"), o alcance da norma da cadea 

de custodia tamén se amplía para reflectir este cambio.

Elimínase a opción de que os outros sistemas de certificación que adopten esta norma de-

finan as declaracións de cadea de custodia específicas do seu sistema nun apéndice do 

presente documento. Como resultado, as declaracións da cadea de custodia PEFC defínense 

agora no corpo principal da norma en lugar dun apéndice separado como antes.

Elimínase a referencia ás normas ISO 9001 e 14011, xa que a súa aplicación non é suficiente 

para cumprir os requisitos de xestión da norma.

2 Referencias normativas

Elimínase a referencia ás normas ISO 9001 e 14011. 

PEFC/01-00-01
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3 Termos e definicións

3.2 Organismo autorizado PEFC
 

Engádese un novo termo e definición para proporcionar claridade.

3.3 Contido certificado

Engádese un novo termo e definición para proporcionar claridade.

3.5 Reclamación

Engádese un novo termo e definición para proporcionar claridade.

3.7 Fontes conflitivas

A definición de "fontes conflitivas" amplíase para abarcar principalmente o cumprimento da 

lexislación, así como a madeira de conflito, o material non certificado procedente de con-

versións e OGM, e para abordar cuestións adicionais que van máis aló da legalidade, relacio-

nadas coa sustentabilidade dos niveis de produción e aproveitamento; a biodiversidade; as 

áreas forestais de importancia ecolóxica; os principios e dereitos fundamentais no traballo; 

e os dereitos dos pobos indíxenas.

Esta ampliación proponse a petición explícita da Xunta Directiva de PEFC Council, debido á 

preocupación dos clientes de PEFC polos niveis de legalidade potencialmente baixos nestas 

áreas.

3.8 Método de crédito

Para maior claridade, o método de crédito considérase agora como un método independen-

te de cadea de custodia xunto co método de separación física e o método porcentual, polo 

que se engade unha definición propia.

3.9 Sistema de dilixencia debida

Nota engadida para dar claridade.

3.10 Zonas forestais de importancia ecolóxica

Definición procedente da norma internacional de Xestión Forestal Sostible PEFC ST 1003, 

engadida para proporcionar claridade.
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3.11 Material de entrada equivalente

Esta definición engádese para dar máis orientación sobre que material de entrada pode 

utilizarse no mesmo grupo de produtos, xa que na edición da norma de 2013 indicábase: "O 

grupo de produtos estará asociado a (i) un único tipo de produto ou a (ii) un grupo de pro-

dutos derivados do mesmo ou similar material en canto, por exemplo, a especie, clase, etc.”.

3.12 Bosque

Engádese aquí a definición de "bosque" procedente da norma internacional de Xestión Fo-

restal Sostible  PEFC, xa que é relevante para o alcance da norma.

3.13 Material forestal e arbóreo

Debido á ampliación do alcance da certificación da xestión forestal sostible e a cadea de 

custodia PEFC (véxase "1 Alcance") amplíase a definición anterior de "material forestal".

Engádese unha referencia adicional ao material reciclado e aos produtos non madeireiros 

para proporcionar claridade.

3.14 Produtos forestais e arbóreos

Repítense os cambios do punto anterior. Ademais, engádese unha aclaración de que o termo 

abarca os produtos  medibles, pero non tanxibles.

3.15 Conversión do bosque

Definición da norma internacional de xestión forestal sostible engadida para proporcionar 

claridade.

3.16 Plantación forestal

Definición da norma internacional de xestión forestal sostible engadida para proporcionar 

claridade.

3.17 Árbores xeneticamente modificados

Definición da norma internacional de xestión forestal sostible engadida para proporcionar 

claridade.

3.18 Categoría de material

Cambio menor ao especificar agora "material certificado PEFC" fronte a "material certifica-

do" debido ao cambio de alcance (véxase "1 Alcance") e engádese "material PEFC Fontes 

Controladas " como categoría de material.
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3.19 Organización con múltiples instalacións 

Engádese a definición para proporcionar claridade.

3.20 Material neutro

Eliminación dunha nota

3.21 Organización

Actualízase a súa definición para reflectir a nova definición deste termo nas normas de refe-

rencia de PEFC revisadas, onde a definición alíñase coa ISO. Engádese unha nota adicional 

para especificar o significado deste termo no contexto desta norma.

3.22 Outro material

A definición actualízase para proporcionar claridade.

3.23 Subcontratación

Engádese unha definición para aclarar mellor o que abarca o termo, e explicar que só se 

refire ás actividades relacionadas coa cadea de custodia no contexto desta norma.

Engádese unha nota sobre o transporte, carga, descarga e almacenamento de materiais/

produtos para aclarar que esas actividades non se consideran xeralmente como 

subcontratación.

3.24 Material certificado PEFC

Debido á modificación do ámbito de aplicación desta norma (véxase "1 Alcance"), o termo 

"material certificado" é substituído polo termo e a definición máis específicos de "material 

certificado PEFC".

Aclárase que só se aceptan as declaracións específicas dos sistemas recoñecidos por PEFC 

se as realizan directamente os xestores ou propietarios de bosques certificados PEFC.

3.25 Produto certificado PEFC

Debido ao cambio de alcance desta norma (véxase "1 Alcance") o termo anterior "produto 

certificado" é substituído polo termo máis específico "produto certificado PEFC" e a defini-

ción agora inclúe a declaración específica de PEFC "X% PEFC Certificado".
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3.26 Cadea de custodia PEFC

Debido ao cambio de alcance desta norma (véxase "1 Alcance") o anterior termo "cadea de 

custodia de produtos forestais" substituíuse por "cadea de custodia PEFC".

3.27 Declaración PEFC

Debido ao cambio de alcance desta norma (véxase "1 Alcance"), o termo anterior "declara-

ción" substituíuse polo máis específico "declaración PEFC" e defínense as dúas declaracións 

oficiais PEFC, "X% PEFC Certificado" e "PEFC Fontes Controladas".

A nota 1 ofrece unha opción para o material procedente de bosques con certificación PEFC 

que nunca se mesturou con ningún "outro material" ao longo da cadea de subministración. 

Para este material pódese utilizar a declaración "100% Orixe PEFC".

3.28 PEFC Fontes Controladas 

Engádese como categoría de material adicional o material para o que se aplicou o Sistema 

de Dilixencia Debida (SDD) de PEFC a fin de establecer o risco despreciable de que o mate-

rial proveña de "fontes conflitivas" e para o que se pode utilizar a declaración "PEFC Fontes 

Controladas".

3.29 Cliente PEFC

O anterior termo "cliente" é substituído por este termo máis específico para diferencialo da 

comprensión coloquial do termo cliente.

A nota 1 engádese para dar máis claridade ás situacións nas que difiren o comprador e o 

receptor do material.

3.30 Grupo de produtos PEFC

O anterior termo "grupo de produtos" é substituído por este termo máis específico de PEFC 

e engádense características  definitorias na definición.

Engádese a nota 3 para destacar que os grupos de produtos no marco desta norma poden 

abarcar varias instalacións no marco da certificación de múltiples instalacións (non aplicable 

á certificación de grupos de produtores), xa que a limitación a unha soa instalación elimínase 

do capítulo sobre os métodos de cadea de custodia.

Substitúese "Tipo de especie" por "Tipo(s) de especie(s)" para aclarar que o grupo de pro-

dutos PEFC pode incluír máis dunha única especie.
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3.31 Certificado recoñecido PEFC

Engádese unha nota aclaratoria sobre os participantes ou instalacións na certificación de 

grupo ou con múltiples instalacións tanto de certificación de xestión forestal como de cadea 

de custodia.

3.32 Páxina web de PEFC

Engádese a definición.

3.33 Método porcentual

Engádese unha definición.

3.34 Método de separación física

Engádese un pequeno cambio na redacción para maior claridade e elimínase a nota agora 

innecesaria.

3.35 Material reciclado

Engádese unha nota que fai referencia aos exemplos proporcionados no documento guía de 

cadea de custodia (PEFC GD 2001).

A referencia a EN 643 foi eliminada.

3.36 Porcentaxe rodante

Engádese un pequeno cambio na redacción para aclarar.

3.37 Obxeccións fundamentadas.

Engádese a definición para dar máis claridade.

3.38 Provedor

Engádese unha pequena modificación na redacción e unha nota adicional de aclaración.

3.39 Uso da marca 

Novo termo e definición que substitúe a "etiquetaxe" e que tamén inclúe as iniciais "PEFC".
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3.40 Árbores fóra do bosque (AFB)

Engádese a definición da norma internacional de xestión forestal sostible para a súa 

aclaración.

 

4 Requisitos do sistema de xestión

Debido ao seu papel fundamental na certificación da cadea de custodia e á súa aplicabilidade 

a todos os usuarios da norma, este capítulo trasládase ao principio da norma.

4.1. Requisitos xerais

4.1.1 Engádese unha aclaración sobre que as actividades subcontratadas están cubertas polo 

sistema de xestión dunha organización.

Elimínase a nota con referencia ás normas  ISO 9001 e 14011, xa que a súa aplicación non é 

suficiente para cumprir os requisitos de xestión da norma.

4.1.2 É necesario definir o alcance dos grupos de produtos  PEFC e da cadea de custodia  

PEFC dunha organización.

4.1.3 Engádese o requisito de que unha organización só debe facer declaracións  PEFC que 

estean cubertas polo alcance da súa cadea de custodia  PEFC.

4.2 Procedementos documentados 

A numeración cambia lixeiramente. 

Engádense procedementos para a subcontratación.

4.3. Responsabilidades e autoridades

4.3.1 Responsabilidades xerais

Suprímese o requisito de revisión periódica debido á redundancia (xa cuberto no apartado 

de inspección e control).

4.3.2 Responsabilidades e autoridades da cadea de custodia

Engádese unha referencia aos procedementos e elimínase a redacción, agora redundante.
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4.4 Mantemento de rexistros

4.4.1 a) O requisito de conservar copias dos certificados é substituído polo de "evidencias de 

status de certificado" xunto cunha nota aclaratoria.

4.6 Inspección e control

4.6.1 Engádese unha aclaración sobre o alcance, é dicir, os requisitos son aplicables á orga-

nización e ás actividades subcontratadas.

Engádese o requisito de que se realice unha auditoría interna antes da auditoría de 

certificación inicial.

4.7 Reclamacións

4.7.2 a) Novo requisito acerca de que se debe emitir formalmente ao denunciante un acuse 

de recibo da reclamación recibidas por escrito nun prazo de dez días laborais.

4.8 Non conformidades e medidas corretivas

Engádese unha nova cláusula sobre a non conformidade e as medidas correctivas. Utilízanse 

os mesmos requisitos que nas novas normas de referencia revisadas de PEFC.

Engádese un texto que aclara que esta cláusula refírese ás non conformidades identificadas 

na auditoría interna e externa.

4.9 Subcontratación

Revísase a redacción e a estrutura dos requisitos para maior claridade, pero non se realizan 

cambios importantes no contido.

Engádese unha nota relativa á dispoñibilidade de persoais para os acordos de subcontratación.

Engádese a nota 2 sobre a auditoría interna na subcontratación.

4.10 Requisitos sociais, e de seguridade e saúde laboral na cadea de custodia

Os requisitos sociais, e de seguridade e saúde laboral intégranse no capítulo relativo aos 

requisitos do sistema de xestión, pero non se modifican.
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5 Identificación dos materiais de entrada e
declaración dos materiais de saída

Os dous capítulos separados sobre "Identificación da categoría de material dos materiais/

produtos" e sobre "Venda e comunicación de produtos con declaración" combínanse nun 

só capítulo.

5.1 Identificación do material de entrada

5.1.1 e- g) Aclárase que só cando o material de entrada veña con declaración PEFC será re-

quisito incluír, o nome da propia organización que actúa de cliente, a declaración correcta e 

o número de certificado.

5.1.1 g) Substitúese "Número do certificado recoñecido PEFC" en lugar de "identificador 

do certificado de cadea de custodia ou de xestión forestal" e elimínanse as notas sobre 

"declaración formal", "identificador do certificado" e "documentación de entrega".

5.1.2 Identificación a nivel de provedor

En lugar de copia ou acceso ao certificado, agora requírese verificar, na web de PEFC, que o 

provedor estea cuberto por un certificado recoñecido.

5.1.2.2 Requírese a clasificación dos materiais segundo "categorías de materiais", sen enu-

merar individualmente todas as categorías de materiais (material neutro, outro material, ma-

terial certificado PEFC, material  PEFC Fontes Controladas).

5.2 Declaración de produtos de saída

5.2.1 Eliminación do requisito de que o "documento asociado á entrega" emítase a un único 

cliente.

5.2.1 g) Substitúese "Número do certificado recoñecido PEFC" en lugar de "identificación 

do certificado da cadea de custodia do provedor" e elimínanse as notas sobre "declaración 

formal", "identificador do certificado" e "documentación de entrega".

5.3 Uso da marca

Utilízase o termo "marca" en lugar de "logotipos e etiquetas".

5.3.1 Especificación das marcas rexistradas PEFC, por exemplo o logotipo, as etiquetas 

PEFC, as declaracións da cadea de custodia sobre o produto e as iniciais de PEFC.
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5.3.2 Obter unha licenza de uso das marcas PEFC é agora un requisito da norma.

5.4 Contido de material reciclado

O requisito de que a organización informe aos clientes sobre o contido reciclado cando así 

se lle solicite, que no PEFC ST 2002:2013 incluíase no apéndice 1, agora trasládase a esta 

cláusula.

6 Métodos de cadea de custodia

6.1 Xeneralidades

6.1.1 Defínense tres métodos de cadea de custodia (separación física, porcentual e de crédi-

to) como métodos de cadea de custodia independentes e non como tipos segundo o méto-

do de transferencia do material elixido. 

6.1.2 Os requisitos para a definición do grupo de produtos que antes se rexían polo método 

das porcentaxes intégranse agora nos requisitos xerais de todos os métodos de cadea de 

custodia.

6.1.3 Utilízase o termo definido "material de entrada equivalente" en lugar de "i) un só tipo 

de produto ou ii) un grupo de produtos, que consisten no mesmo material de entrada ou 

similar segundo, por exemplo, a especie, a clase, etc.".

6.1.4 Inclúese o requisito de excluír o material potencialmente proveniente de "fontes 

conflitivas".

6.2 Método de separación física

6.2.1 Eliminación da suxerencia de que as empresas que non mesturen categorías de mate-

riais "deberían utilizar o método de separación física como opción preferente". Os medios de 

separación explícanse agora nunha nota.

6.2.2 Novo requisito e exemplo adicional, que aclara que o material con diferente contido 

certificado pode combinarse mediante o método de separación física.

6.2.2.1 Novo requisito que aclara que, se o material certificado PEFC e o material PEFC Fon-

tes Controladas se combinan no mesmo grupo de produtos segundo o método de separa-

ción física, a declaración neste caso é " PEFC Fontes Controladas ".

 

6.3 Método porcentual

O anterior método de cálculo "porcentaxe simple" e o método de transferencia "por-

centaxe media" combínanse agora e denomínanse simplemente "método porcentual",                                



65

Norma PEFC ST 2002:2020 Cadea de Custodia – Introdución aos cambios

especificándose a "porcentaxe  rodante" como unha opción do método porcentual.

6.3.1 Unha pequena modificación na redacción sen cambios no contido.

6.3.2 Cálculo do contido certificado

Uso do termo definido "contido certificado".

6.3.2.1 "Contido certificado"/"Cc" utilízase en lugar de "Porcentaxe certificada"/" Pc"; "Vo-

lume de material certificado PEFC" en lugar de "Volume de material certificado"; "Volume 

de material PEFC Fontes Controladas"/" Vcm" en lugar de "Volume doutro material"/" Vo". 

A nota simplifícase.

6.3.4 A porcentaxe  rodante é agora unha opción do método de porcentaxe, en lugar de 

ser unha opción de cálculo xunto á porcentaxe simple (que é agora a opción por defecto).

6.4 Método de crédito

O método de crédito especifícase agora como un método de cadea de custodia separado, 

en lugar de ser un método de transferencia da porcentaxe calculada aos produtos de saída.

6.4.1 Engádese unha nova cláusula para aclaralo.

6.4.3 A validez dos créditos amplíase de 12 a 24 meses.

6.4.5 - 6.4.8 Revisión menor da redacción e o exemplo sen cambio no contido.

7 Requisitos do Sistema de Dilixencia Debida (SDD)

Este capítulo engádese coa intención de destacar que, para os grupos de produtos nos que 

as organizacións só están a utilizar material con declaracións PEFC de provedores certifica-

dos PEFC, os requisitos do  SDD poden ser facilmente consultados sen ter que recorrer ao 

Apéndice 1.
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Apéndice 1:
Sistema de Dilixencia Debida PEFC para evitar
material de fontes conflitivas

1 Requisitos xerais

1.1 Lixeiramente reformulado.

1.2 Suprímese a exención para o material CITES. Engádese unha nota que aclara o alcance 

do SDD. 

O material procedente de países afectados por sancións da UE, a Organización de Nacións 

Unidas ou outros gobernos, a madeira de conflito,  o material das conversións e os  OGM 

séguense considerando fontes conflitivas, pero en lugar de enumeralos por separado como 

material que non debe incluírse nos requisitos xerais, considéranse agora como todos os de-

mais elementos das fontes conflitivas (é dicir, 3.6, a-i) e abórdanse mediante unha avaliación 

de riscos que utiliza os indicadores das táboas 1 a 3.

2 Acceso á información

Cámbiase o concepto de "recompilación de información" por "acceso á información" para 

reflectir mellor os requisitos.

Nota 4 da 2.1: explicación máis xeral de "concesión de aproveitamento".

2.2 Novo requisito que garante o "acceso á información" das organizacións certificadas 

segundo esta norma ao longo da cadea de subministración.

3 Avaliación do risco

3.1 Engádese unha aclaración sobre que para o material entregado cunha declaración PEFC 

non é necesario levar a cabo unha avaliación de riscos.

3.3-3.6 Engádese para aclarar como se realiza a avaliación de riscos.

Tabla 1: Lista de indicadores de risco despreciable

Todos os indicadores están agora numerados (a-d) para unha mellor referencia.

Suprímese o indicador para o material entregado con "declaración PEFC", xa que para 

devandito material non se require unha avaliación de riscos para determinar o "risco 

despreciable".
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c) Proponse agora que este indicador só sexa aplicable ao material procedente de países 

cunha puntuación do IPC de TI >50, e unha puntuación do Índice de Estado de Dereito do 

Proxecto de Xustiza Mundial (WJP) >0,5.

"Unidade de xestión forestal" (aquí e en toda a norma) substituída por "superficie forestal".

Tabla 2: Lista de indicadores de risco significativo a nivel de orixe

Todos os elementos da definición de "fontes conflitivas" inclúense agora na táboa como filas de 

a) a i), cos seus correspondentes indicadores de alto risco debaixo de cada elemento.

Elemento a) dos indicadores para fontes conflitivas, i-iv: Son os indicadores de alto risco relativos 

á "legalidade" tomados directamente da táboa 2 da edición anterior da norma, e engádese como 

outro indicador que o país estea sometido a sancións das Nacións Unidas, a Unión Europea, etc.

A puntuación do Índice do Estado de Dereito do Proxecto de Xustiza Mundial (WJP) >0,5 

engádese como indicador.

Elemento b) dos indicadores de fontes conflitivas: Últimos datos da FAO ou outros datos 

sobre volumes anuais de aproveitamento de madeira en rolo fronte ao incremento anual das 

existencias de madeira en pé.

Elementos c) e d) dos indicadores de fontes conflitivas: Puntuación do Índice de Desempeño 

Ambiental (IDA) para "Biodiversidade e Hábitat", ou lexislación que aborde estes elementos.

Elemento e) dos indicadores de fontes conflitivas: Perda neta de superficie forestal e aumento 

das plantacións forestais en comparación cos bosques, segundo datos públicos como os da  

FAO. En lugar de datos do últimos cinco anos agora faise referencia a datos do últimos dez anos.

Elemento f) dos indicadores de fontes conflitivas: Estudos fundamentados que indican que 

a Declaración da OIT relativa aos principios e dereitos fundamentais no traballo (1998) non 

se respecta no país.

Elemento g) dos indicadores de fontes conflitivas: Estudos que indican que o "espírito" da 

Declaración das Nacións Unidas sobre os Dereitos dos Pobos Indíxenas (2007) non se cum-

pre no país.

Elemento h) dos indicadores de fontes conflitivas: Conflitos armados en curso segundo 

datos dispoñibles publicamente.

Elemento i) dos indicadores de fontes conflitivas: Produción e venda de OGM segundo datos 

dispoñibles publicamente.

A nota 4 da táboa 2 remite á Guía de PEFC 2001 para obter máis orientación e exemplos.
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Tabla 3: Lista de indicadores de risco significativo a nivel de orixe

Elimínase a frase: "descoñécense os actores e os pasos da cadea de subministración" como 

indicador. Polo demais, a táboa permanece sen cambios.

3.7-3.9 Lixeiramente reformulado e reestruturado sen grandes cambios de contido.

4 Obxeccións fundamentadas

Eliminouse a nota 4.1, xa que "obxeccións fundamentadas" é agora un termo definido.

Requírese o inicio da investigación dentro dos días laborables.

5 Xestión das subministracións de risco significativo

5.1-5.4 Non hai cambios importantes

6 Non comercialización no mercado

Esta é agora unha cláusula separada neste apéndice.

As cláusulas 6.2 e 6.3 esixen que cando unha organización saiba ou recibise obxeccións 

fundamentadas de que o material non cuberto pola súa cadea de custodia PEFC procede de 

fontes ilegais, non se comercialice devandito material.
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Apéndice 2:
Aplicación da norma da cadea de custodia
por organizacións con múltiples instalacións.

2 Criterios de elixibilidade para a organización con múltiples instalacións

Redacción lixeiramente modificada debido á definición do termo "organización con múltiples 

instalacións" en 3.14.

2.5 b) O limiar de facturación para os participantes dos grupos de produtores cambia de 

9.000.000 CHF a 10.000.000 EUR.

3.2.2 Programa de auditoría interna

Engádese unha cláusula separada para os requisitos de auditoría interna.

a) Engádese a opción da auditoría remota.
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