
FSC és una organització independent, no governamental, internacional i 

sense ànim de lucre que pretén promoure una gestió forestal ambientalment 

responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable en els boscos 

de tot el món.

Hi ha dos tipus de certificacions:

• Certificació de la Gestió Forestal: garantitza que la gestió dels boscos

és respectuosa amb el medi ambient, és viable econòmicament i

socialment beneficiosa.

• Certificació de la Cadena de Custòdia: assegura al consumidor d’un

producte forestal que aquest és traçable a boscos segons criteris de

sostenibilitat.

T’ajudem a garantir que els treballs de post-impressió mantenen la seva 

traçabilitat fins a boscos gestionats de forma responsable.

IMPLANTACIÓ SISTEMA 
DE GESTIÓ – FSC

Beneficis de la certificació FSC
VALOR AFEGIT PER ACCEDIR A NOUS CLIENTS/MERCATS

La certificació FSC atorgaria un valor afegit que li facilitaria l’apertura a nous 

clients i mercats més exigents. En poc temps serà una condició necessària 

per a qualsevol companyia del sector.

MILLORA DE LA TRAÇABILITAT 

La implantació dels requeriments de FSC permet treballar sobre el sistema 

d’identificació i traçabilitat dels productes. En cas de reclamacions, per 

tant, la investigació és molt més ràpida i els clients estan més satisfets. 

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

Iniciar un projecte FSC mostra també el compromís de l’organització amb 

la sostenibilitat i un millor món per tots plegats.
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T’OFERIM ADAPTAR LA TEVA OPERATIVA DE TREBALLA ALS REQUISITS

DE LA NORMA FSC DE CADENA DE CUSTÒDIA

ECOGESA li garanteix:

1. Implantar un Sistema de Gestió àgil i

eficaç per aconseguir la certificació FSC.

2. Un projecte “claus en mà”: suport cons-

tant fins l’obtenció del certificat.

3. Màxima integració amb el sistema de

gestió de l´empresa: adaptació dels pro-

cediments generals de gestió ja existents

i elaboració de procediments/instruccions

específiques per desenvolupar aspectes

concrets requerits per FSC.

4. Sessions de treball molt pràctiques,

enfocades a donar resposta als diferents

requisits del model.

5. Implantació en 2/3 mesos.

6. Després de la certificació, visites de

formació per mantenir els requisits vigents

i realitzar les auditories de seguiment amb

total garanties.

LA NORMA DE REFERÈNCIA 

APLICABLE ÉS LA FS-STD-40-004. 
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