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Resum:
La certificació forestal és un procés voluntari que és desenvolupada per una entitat reconeguda com
independent de les parts interessades, mitjançant la qual es manifesta que un producte, procés o
servei degudament identificat conforme a una norma o un altre document normatiu especificat. La
Certificació Forestal, concretament, és un instrument de mercat que garanteix i demostra al
consumidor que la fusta o qualsevol altre producte forestal (suro, resina,…) procedeix d’un bosc
gestionat de forma responsable i sostenible.
El present projecte versa sobre la certificació de gestió forestal del Grupo empresarial Oret, que es
dedica a la explotació suberícola de sureres de la seua propietat, localitzades als Parcs naturals de la
Serra de Espadà i de la Serra de Calderona, a la província de Castelló.
En aquest projecte, el procés de certificació es realitza concretament seguint el sistema fitxat per
F.S.C. (Forest Stewardship Council). El F.S.C. és un organisme internacional sense ànim de lucre,
creat per promoure la gestió forestal responsable, ambientalment adequada, socialment beneficiosa i
econòmicament viable. En aquest projecte la entintat certificadora independent és Smartwood
pertanyent a Rainforest Alliance.
Per a l’obtenció forestal F.S.C. es va requerir d’una banda, que l’execució dels processos productius
del Grupo Oret s’ajustaren a les directrius marcades pel F.S.C. i per altra banda, que cadascun dels
esmentats processos quedaren protocol·litzats en documents escrits.
En el present projecte s’arreplega, descriu i relaciona la documentació necessària per l’obtenció de la
Certificació F.S.C. per part del Grupo Oret. A tal efecte, consta d’un Plà de Gestió sobre el qual
s’articulen entre altres documents, la valoració econòmica del Pla en el qual s’estudia la viabilitat de
la gestió realitzada pel Grupo; el Plec de Condicions Tècniques on es realitza les prescripcions
tècniques referents als tractaments i aprofitaments suberícoles; l’avaluació d’impacte ambiental i
social on es descriu quins són els riscs ambientals i socials amb què pot incòrrer el Grupo i com
mitigar-los, i la cartografia on es descriu gràficament l’estat actual de les propietats del Grupo i la
planificació de la gestió.
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