QUÈ ÉS EL COMERÇ LEGAL DE LA FUSTA?

És el que garanteix que la fusta s’ha aprofitat complint la normativa aplicable al país o territori
d’on procedeix. Amb la finalitat d’evitar que s’introduïsca en el mercat interior fusta aprofitada
il•legalment, la Unió Europea ha establit una sèrie de disposicions de caràcter normatiu, entre
les quals hi ha el que es coneix com a Reglament EUTR o regulació de la fusta, dirigit a les
persones físiques i jurídiques que comercialitzen fusta i productes de la fusta.

QUÈ ÉS COMERCIALITZACIÓ?
És el subministrament, remunerat o gratuït, per qualsevol mitjà, amb independència de la
tècnica de venda emprada, per a la distribució o utilització en el transcurs d’una activitat
comercial.

PRODUCTES REGULATS I CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
Per a saber en quina mesura us afecta la normativa i quines són les vostres obligacions, heu
de:
► verificar que el producte que comercialitzeu està regulat per la normativa,
► determinar si actueu com a agent o com a comerciant, segons la classificació següent:
• Comerciant: qualsevol persona física o jurídica que, en el transcurs d’una activitat comercial,
venga o adquirisca en el mercat interior (UE) fusta o productes de la fusta ja comercialitzats.
• Agent 1.1: propietari forestal amb certificat de gestió forestal sostenible vàlid per al bosc
d’on s’aprofita el producte comercialitzat.
• Agent 1.2: propietari forestal sense certificat de gestió forestal sostenible per al bosc d’on
s’aprofita el producte comercialitzat.
• Agent 2.1: rematant o propietari forestal que comercialitza productes aprofitats fora del seu
bosc i que disposa d’un certificat de cadena de custòdia(1) o certificat equivalent(2) per a,
almenys, el 70 %(3) de la fusta o productes de fusta comercialitzada.
• Agent 2.2: rematant o propietari forestal que comercialitza productes aprofitats fora del seu
bosc i que disposa d’un certificat de cadena de custòdia o certificat equivalent per a menys
del 70 % de la fusta o productes de fusta comercialitzada.
• Agent 3: indústries o empreses que importen fusta o productes de fusta (que procedeixen
de fora del mercat interior de la UE), amb certificat de cadena de custòdia o certificat
equivalent que cobrisca, almenys, el 70 % de fusta o productes de la fusta comercialitzada.
• Agent 4: indústries o empreses que importen fusta o productes de fusta (que procedisquen
de fora del mercat interior de la UE), amb certificat de cadena de custòdia o certificat
equivalent que cobrisca menys del 70 % de fusta o productes de la fusta comercialitzada.
El certificat de sistema de cadena de custòdia (CdC) és el document que acredita l’existència d’un procediment
per a assegurar la traçabilitat de la fusta des de l’origen i al llarg del procés de transformació i comercialització. La
certificació de cadena de custòdia és diferent de la certificació de gestió forestal sostenible, encara que els dos
processos poden estar relacionats.
(2)
Un certificat de legalitat equivalent pot ser un document que acredite que la fusta o productes de la fusta
procedeixen d’una font controlada legalment.
(3)
En aquest context, el criteri comú en l’àmbit estatal és que les quantitats de fusta o productes de la fusta
s’expressen en pes (en aquest cas, 70% en pes).
(1)

OBLIGACIONS

► Comerciants
• Assegurar la traçabilitat en la cadena de subministrament mitjançant el manteniment d’un
registre documentat de les transaccions (dels productes i agents o comerciants proveïdors
i dels comerciants a qui subministre). La documentació s’ha de conservar durant, almenys,
cinc anys.
► Agents
• Implementar un sistema de diligència deguda (SDD) propi, o bé recórrer a un sistema
desenvolupat per una entitat de supervisió reconeguda per la Unió Europea.
• Presentar una declaració responsable anual, abans del 31 de març de cada any, sobre
la seua activitat, mitjançant el portal EUTR (http://www.agroambient.gva.es/web/medionatural/trazabilidad-de-la-madera).
L’incompliment d’aquestes obligacions pot comportar l’obertura d’un expedient sancionador
conforme al que s’estableix en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

SISTEMA DE DILIGÈNCIA DEGUDA (SDD)

Formulari de declaració responsable
Declaración responsable para personas físicas o jurídicas que actúan como agentes
a los efectos del Reglamento (UE) n.º 995/2010
Apellidos/Razón social:

Nombre:

DNI/NIF/NIE:

Domicilio fiscal:

C.P.:

Teléfono:

Fax:

Localidad:

Correo electrónico:

Provincia:

Classificació de l’agent (cal marcar la casella o caselles que corresponguen).

Tipo de agente (marcar el/los que proceda/n):

1.1

Ejerzo la diligencia debida bajo una Entidad de
supervisión:

NO

1.2

2.1

SI

Indicar cual:

2.2

3

4

Si escau, declaració
sobre l’entitat
de supervisió que exerceix el Sistema de
Datos del representante
legal:
Deguda per a l’agent
(l’entitat ha d’estar acreditada per la UE).
Apellidos:

Diligència
Nombre:

DNI/NIE:

Datos a efectos de notificación:

Un sistema de diligència deguda és un mètode d’avaluació contínua del risc que la fusta
o un producte de la fusta procedisquen d’una font il·legal. Per a fer-lo efectiu, es recopila
la informació en relació amb el subministrament (espècies, quantitats, país o regió d’on
procedeixen, concessió de l’aprofitament, dades del proveïdor, dades del comerciant,
documentació que n’acredite l’origen legal) i s’avalua el risc que s’introduïsca en la seua
cadena de subministrament fusta aprofitada il·legalment tenint en compte diversos criteris
(nivell de garantia de compliment de normativa, existència de sistemes de verificació, marc
sociopolític del territori d’origen, informació disponible de pràctiques il·legals sobre espècies
concretes o territoris específics, sancions imposades per organismes diferents, etc.). En cas
que es revele risc, l’agent ha d’adoptar mesures per a minimitzar-lo de manera efectiva (entre
altres mesures, exigir informació o documents addicionals, requerir verificacions per tercers o
canviar de proveïdor).
Cal assenyalar que la fusta o els productes de la fusta comercialitzats a Europa emparats per
llicències FLEGT(4) o CITES(5) vàlides s’ajusten al reglament EUTR, per la qual cosa no es
requereix demostrar-ne la legalitat, només s’ha d’acreditar aquesta circumstància.
Sistema de llicències FLEGT, s’aplica a les importacions de fusta i productes derivats procedent de països que han
establit un acord voluntari d’associació amb la UE (http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm).
(5)
Permís d’importació CITES, s’aplica a espècies amenaçades de flora i fauna silvestres (http://ec.europa.eu/
environment/cites/home_en.htm).

Domicilio:

C.P.:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Provincia:

Sistema de Certificació Forestal (ex: FSC, PEFC) i/o Sistema
de Cadena de Custòdia als quals està acollit l’agent.

Dispone de certificado de gestión forestal y/o cadena de custodia
En caso afirmativo, enumerar:

Pertenece a una asociación empresarial de ámbito forestal o de
la madera o a una asociación de propietarios forestales
legalmente establecida:

SI / NO

Localidad:

Declaració en què es manifeste si
disposa d’altres certificats de legalitat.
Dispone de certificado de madera procedente
de fuente controlada legalmente

SI / NO

En caso afirmativo, nombre de la Asociación:
SI / NO

Información sobre el/los producto/s comercializado/s
Certificado 5
Producto

1

Código
NC 2

Cantidad

3

Unidad

Origen del producto

4

CdC

CL

(4)

Tipus d’agents segons l’origen de l’aprofitament
Fusta procedent de tallades
en estats membres de la UE

Fusta procedent de tallades en
tercers països (importacions)

Manifiesto, bajo mi responsabilidad, que cumplo con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 995/2010 (EUTR),
Dades referents
a tots els productes
regulats
entren per primera
y dispongo
de la documentación
que así lo
acreditaque
comprometiéndome
a: i) mantener y revisar, en su caso, esta documentación
durante
el período
en que
económica
y durante
vegada
en el mercat
deejerzo
la UE,esta
peractividad
tala d’arbres
a la UE
o bé perlos cinco años posteriores a la finalización de la misma,
iii)importació
renovar estadels
declaración
periódicamente
cada
año
y
iii)
remitir
esta
declaración
en plazo a la Autoridad Competente según
productes de països tercers, durant l’any anterior
lo establecido en el artículo 7.2 y 7.3 de la presente norma.

al que es presenta la declaració.

1
2

Propietari forestal
(bosc propi, venda
en carregador)

Rematant o
propietari forestal
(bosc no propi)

Certificat de
gestió forestal
sostenible

Certificat de
cadena de custòdia (CdC)
o de legalitat (CL)

Si
AGENT 1.1

No
AGENT 1.2

en, almenys, el 70%
de la quantitat
comercialitzada

en menys del 70%
de la quantitat
comercialitzada

AGENT 2.1

AGENT 2.2

Certificat de
cadena de custòdia (CdC)
o de legalitat (CL)
en, almenys, el 70%
de la quantitat
comercialitzada

en menys del 70%
de la quantitat
comercialitzada

AGENT 3

AGENT 4

3
4
5

Relación
enumerados
en el Anexo
del Reglamento
(UE)
n.º 995/2010
(EUTR). (ver
Anexo III del Real Decreto)
1.deEnproductos
una mateixa
línia s’han
d’incloure,
encara que
siguen
de proveïdors
diferents,
Código de la nomenclatura combinada del producto (los dígitos indicados en el Anexo del Reglamento UE n.º 955/2010 (EUTR) para cada
els productes que tenen un mateix codi (vegeu la taula de productes)
tipo de producto.
Cantidad comercializada
en el año precedente
expresada
peso si
(TM)
i que procedeixen
del mateix
país (ien
regió,
la estimado.
situació sociopolítica del país
Lugar de aprovechamiento de la madera o producto derivado de la madera que da lugar al producto comercializado: España, resto
és
heterogènia).
Si
almenys
el
70%
de
la
suma
de productes inclosos en una
de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea (indicar país y en caso de conocerla también región).
va acompanyat
d’un certificat
de de
cadena
de CL)
custòdia
o certificat
de de
legalitat
Más del 70%línia
del producto
comercializado:
CdC) Cadena
Custodia;
certificado
de legalidad
origen.

equivalent (o dels dos), es marca una “X” la casella corresponent.
(o ambos), se marca una “X” en la casilla correspondiente.
En
,a
de
de 20
2. Les quantitats s’han d’expressar sempre en tones mètriques.

4401
4403
4406
4407
4408

4409

4410

4411
4412
4413
00
00

Llenya; fusta en plaquetes o partícules; serradures, deixalles i rebuig, de fusta, fins i tot aglomerats en
troncs, briquetes, pèl·lets o formes similars.
Fusta en brut, fins i tot escorçada, sense albeca o escairada.
Travesses (posts) de fusta per a vies fèrries o similars.
Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o unida
pels extrems, de gruix superior a 6 mm.
Fulles per a xapat, incloses les obtingudes per tall de fusta estratificada, per a contraxapat o per a
fustes estratificades similars i altres fustes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades, fins i tot
raspallades, polides, unides longitudinalment o pels extrems, de gruix inferior o igual a 6 mm.
Fusta, inclosos els llistons i frisos per a parquets, sense acoblar, perfilada longitudinalment (amb
llengüetes, ranures, galzes, acanalats, bisellats, amb juntures en V, motllurats, arrodonits o similars) en
una o diverses cares, cantells o extrems, fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems.
Taulers de partícules, taulers anomenats «oriented strand board» (OSB) i taulers similars (per exemple:
els anomenats «waferboard»), de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerats amb resines o
altres aglutinants orgànics.
Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerats amb resines o altres
aglutinants orgànics.
Fusta contraxapada, fusta xapada i fusta estratificada similar.
Fusta densificada en blocs, planxes, posts o perfils.

4414
00

Marcs de fusta per a quadres, fotografies, miralls o objectes similars.

4415

Calaixos, caixes, gàbies, tambors i envasos similars, de fusta; rodets per a cables, de fusta; paletes,
paletes caixa i altres plataformes per a càrrega, de fusta; collarins per a paletes, de fusta.
(Material no d’embalatge utilitzat exclusivament com a material d’embalatge per sostenir, protegir o
transportar un altre producte comercialitzat.)

4416
00
00

Barrils, bótes, tines i altres manufactures de boteria i les seves parts, de fusta, incloses les dogues.

4418

Obres i peces de fusteria per a construccions, inclosos els taulers cel·lulars, els taulers acoblats per a
revestiment de sòl i llistons per a coberta de teulades o façanes («shingles» i «shakes»), de fusta.
Pasta i paper dels capítols 47 i 48 de la nomenclatura combinada, excepte els productes a base de
bambú i els productes per reciclar (deixalles i rebuig).
Mobles de fusta dels tipus que s’utilitzen en oficines.

ex47 y
ex48
9403
30

Mobles de fusta dels tipus que s’utilitzen en cuines.

9403
50
00

Mobles de fusta dels tipus que s’utilitzen en dormitoris.

9403
60

Els altres mobles de fusta.

9403
90
30

Parts de mobles, de fusta.

9406
00
20

Construccions prefabricades, de fusta.

LLOCS WEB AMB INFORMACIÓ D’INTERÉS

Comerç legal
de la fusta i
dels productes
de la fusta

• UE: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
• Espanya: http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_
FLEGT_EUTR/EUTR/
• Comunitat Valenciana: http://www.agroambient.gva.es/web/medio-natural/trazabilidad-de-la-madera
• Llistat d’entitats de supervisió que exerceixen el Sistema de Diligència Deguda acreditades per la
UE: http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/mos.pdf

TÈCNICS DE CONTACTE

Secció Forestal - Servei Territorial de Medi Ambient - Alacant
Professor Manuel Sala, 2 - 03003 Alacant
Tel. 96 593 82 50 - 96 593 82 51
maderalegal@gva.es
●

Secció Forestal - Servei Territorial de Medi Ambiente - Castelló
Germans Bou, 47 - 12003 Castelló de la Plana
Tel. 96472 55 40 - 96 472 55 41 - 96 472 53 69
maderalegal@gva.es
●

Servei d’Ordenació i Gestió Forestal - D.G. de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental
Enginyer Manuel Soto, 18 - 46024 València
Tel. 96 122 32 36
maderalegal@gva.es
●

ISO
14001

9403
40

NORMATIVA
● Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de
2010, pel qual s’estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes
de la fusta (Reglament EUTR).
● Reglament (CE) Núm. 2173/2005 del Consell, de 20 de desembre de 2005, relatiu a
l’establiment d’un sistema de llicències FLEGT, que s’aplica a les importacions de fusta i
productes derivats procedent dels països que hagen establit un acord voluntari d’associació
amb la UE.
● Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per a assegurar la legalitat de la comercialització
de fusta i productes de la fusta
● Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

Paper 100% reciclat, etiqueta Àngel Blau

NC

Llistat de productes afectats pel reglament EUTR (6)
Descripción del producto

(6)
Els productes de la taula que s’inclou en aquesta guia són els regulats en la data de la seua edició. S’ha de
consultar periòdicament la normativa per a obtindre’n un llistat actualitzat.
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