
 

Specific information regarding products and sites is listed in the appendix(es) of this certificate. The validity and exact 
scope covered by this certificate shall always be verified at info.fsc.org. 
 
FSC™ A000535 | The mark of responsible forestry | www.ic.fsc.org 
 
This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC™ certified [or FSC Controlled Wood]. 
Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim 
is clearly stated on invoices and shipping documents.  
The physical printed certificate remains the property of NEPCon and shall be returned upon request. 
 

Justinas Janulaitis 

Operations Director 

Filosoofi 31, Tartu 

Estonia 

 
 

 
 
 

NEPCon hereby confirms that the Forest Management and Chain of Custody system of 
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FSC-STD-30-005 V1-0 EN Group Entities FM in Groups; FSC-STD-50-001 V1-2; FSC-STD-ESP-02-
2012 Spain Natural and Plantation ESP 
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Annex A: Scope of Productors Forestals les Gavarres I Ardenya S.L. FSC™ Forest 

Management and Chain of Custody Certificate 

NC-FM/COC-022271 
(The list below shows products handled by the network of Participating Sites) 

Product Type Trade Name Output FSC Claims 

N3.1 Natural Cork/corcho natural FSC 100% 
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Annex B: Scope of Productors Forestals les Gavarres I Ardenya S.L. FSC™ Forest 

Management and Chain of Custody Certificate 

NC-FM/COC-022271 
 

No Site Name Address Sub-code 

1 
Joaquim Almeda Fina (Can 
Güytó) 

Ronda General Garcia, 8 
 Cassà de la Selva 
17244 
Spain 

N/A 

2 
Joaquim Almeda Fina (Can Barril 
y Can Güytó) 

Ronda General Garcia 8 
 Cassà de la Selva 
17244 
Spain 

N/A 

3 IXTV SL - Can Llac 
Santa Cristina d'Aro 
17240 Girona 
Spain 

N/A 

4 Marta Pi Casademont (Can Bou) 

C/Ronda 4 
 Cassà de la Selva 
17244 
Spain 

N/A 

5 Jesús Soler Sala (Mas Bassets) 

C/Balmes 429 3er 2 
 Barcelona 
8022 
Spain 

N/A 

6 
Ramon Garolera Font (Can 
Tibau) 

Els Metges 
 Girona 
17244 
Spain 

N/A 

7 
Forgav Cassanenca S.L. (Mas 
Llambí) 

Veinat de Panedes 
 Girona 
17244 
Spain 

N/A 

8 
Miquel Rafa i Fornieles (Can 
Puig de Fitor) 

C/ Provença 261-265, Edifici “La 
Pedrera” 
8008 Barcelona 
Barcelona 
Spain 

N/A 

9 
Francesc Alameda Torrent (Bosc 
de Can Lledó) 

Cruilles 
 Monells i Sant Sadururni de 
l'Heura 
Spain 

N/A 

10 Tania Turull Piera (Can Darna) 

Cruïlles, Monells i St. Sadurní de 
l'Heura 
 Girona 
Baix Empordà 
Spain 

N/A 

11 
Andre Van Breusegem / Can 
Tallades, Can Carbo i  Sais 

Santa Cristina d'Aro 
 Girona 
Spain 

N/A 
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No Site Name Address Sub-code 

12 
Andre Van Breusegem / Cam 
Patro y Cam Ragolta 

Calonge, Cruïlles,  Monells i St. 
Sadurní de  l'Heura 
 Girona 
Baix Empordà 
Spain 

N/A 

13 Octavi Frigola Esteva 

Mas Magre Paratge del Mollo, 2 
 Calonge 
Baix Empordá 
Spain 

N/A 

14 IXTV SL / Mas Fonollet 

Crüilles, Mnells i St. SAdurní de 
l/Heura 
 Girona 
Baix Empordá 
Spain 

N/A 
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1. OBJECTE 

L’objecte del Pla de gestió grupal és permetre fer un anàlisi dels factors relacionats 

amb la gestió forestal i la conservació, que superen l’àmbit de la planificació ordinària 

de cada finca i definir els protocols de funcionament que regularan la dinàmica del 

grup de certificació forestal conjunt. 

Ambdues funcions són susceptibles de requerir actualitzacions que el dia a dia del 

grup pot posar en evidència. Per tant, aquest document es podrà revisar anualment 

comunicant als MG les modificacions i actualitzant la versió que es troba a disposició 

del públic a través del web oficial de Productors Forestals les Gavarres i Ardenya, SL 

(productorsforestals.cat) 

 
El objeto del Plan de gestión grupal es hacer un análisis de los factores relacionados 
con la gestión forestal y la conservación, que superan el ámbito de la planificación 
ordinaria de cada finca y definir los protocolos de funcionamiento que regularán la 

dinámica del grupo de certificación forestal conjunto. 

Ambas funciones son susceptibles de requerir actualizaciones que el día a día del 
grupo puede poner en evidencia. Por lo tanto, este documento se podrá revisar 
anualmente comunicando a MG las modificaciones y actualizando la versión que se 
encuentra a disposición del público a través de la web oficial de Productors Forestals 
les Gavarres i Ardenya, SL (productorsforestals.cat) 

 

2. ANTECEDENTS GENERALS 

En origen, el Consorci de les Gavarres actuà com a Entitat de Grup. L’any 2014 es 

traspassaren les competències d’aquest ens a la pròpia Associació de Gestors 

Forestals de les Gavarres. 

Més endavant, es crea Productors Forestals les Gavarres i Ardenya SL, empresa que 

pertany a l'Associació de Gestors Forestals les Gavarres de les quals n'és la sòcia 

única. Actualment és l'Entintat de Grup. 

En origen, el Consorci de les Gavarres actuó como Entidad de Grupo. En el año 2014 

se traspasaron las competencias de este ente a la propia Asociació de Gestors 

Forestals de les Gavarres. 

Más adelante, se crea Productors Forestals les Gavarres i Ardenya SL, empresa que 

pertenece a la Asociació de Gestors Forestals les Gavarres de las cuales es la socia 

única. Actualmente es la Entindad de Grupo. 
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2.1. CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE GESTORS FORESTALS DE LES 
GAVARRES (AGFG) 

L’Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, creada l’any 2013 i inscrita al 

Registre d’Associacions de la Generalitat amb el núm. 47016 el mateix any, té per 

objectius, entre altres, agrupar a propietaris públics i privats de les Gavarres per posar 

en valor els actius econòmics, culturals, socials i ambientals de les Gavarres i els seus 

habitants.  

Les finques adscrites al grup, són finques amb llarga tradició d’explotació surera, amb 

un percentatge mitjà de representació de la sureda respecte la superfície total de la 

finca proper al 80%, amb un total de 3.655,71 hectàrees. 

Es considera que aquest segell reuneix totes les característiques necessàries per obrir 

les portes al suro de les Gavarres i Ardenya-Cadiretes a qualsevol mercat, tan pel que 

fa a les seves exigències tècniques com a la seva independència i reconeixement 

internacional. 

La Asociació de Gestors Forestals de les Gavarres, creada en 2013 e inscrita en el 

Registro de Asociaciones de la Generalitat con el núm. 47016 el mismo año, tiene por 

objetivos, entre otros, agrupar a propietarios públicos y privados de las Gavarres para 

poner en valor los activos económicos, culturales, sociales y ambientales de las 

Gavarres y sus habitantes. 

 

Las fincas adscritas al grupo, son fincas con larga tradición de explotación alcornoque, 

con un porcentaje medio de representación del alcornocal respecto la superficie total 

de la finca cercano al 80%, con un total de 3.655,71 hectáreas. 

 

Se considera que este sello reúne todas las características necesarias para abrir las 

puertas al corcho de las Gavarres y Ardenya-Cadiretes en cualquier mercado, tanto 

con respecto a sus exigencias técnicas como su independencia y reconocimiento 

internacional. 

3. DETALLS I PROCEDIMENTS DE L’ENTITAT GRUPAL 

Membres de Grup, si bé en el document de constitució queda obert a la inclusió 

d’aquelles finques adscrites en el territori català i que compleixin els requisits definits 

en el vigent Pla de gestió grupal, en el moment actual les finques incloses en aquest 

procés s’ubiquen exclusivament al massís de les Gavarres i s’han aglutinat en una 

associació.  

L'AGFG inclou propietaris adscrits al present procés de certificació, juntament amb 

propietaris que no s'hi han adscrit, segons decisió presa a l'Assemblea general 

celebrada en data 20 d’abril de 2012 en què s'aprovava el suport a la certificació 

forestal però deixava al criteri de cada propietari amb quin segell certificar-se. 
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La coordinació realitzada mitjançant el tècnic contractat per PFGiA ha permès un 

assessorament als membres del grup i la obtenció de tota aquella informació requerida 

per a la resolució de les no conformitats existents, per tal d’assolir amb èxit el procés 

de certificació. 

3.1. PLA DE SEGUIMENT GRUPAL 

Una vegada passada una primera fase de valoració de cada una de les finques objecte 

de certificació de la seva gestió forestal d’acord amb els principis i criteris dels 

Estándares Españoles FSC, es procedirà a implementar un conjunt d’accions i 

mecanismes de control. 

L’EG, tindrà un sistema de control intern, disposant de la Planificació forestal de 

cada una de les finques integrants del grup GavFSCCat: 

La respectiva informació es recollirà en una fitxa de seguiment anual, que permetrà a 

l’EG visualitzar amb facilitat aquella documentació acreditada, o si falta acreditar part 

de la documentació sol·licitada. Aquesta fitxa s’adjuntarà a la memòria anual 

respectiva. 

En el seguiment a camp es visitarà una mostra representativa de les unitats on s’ha 

actuat, amb especial atenció a les zones on s’han efectuat treballs de pela de suro. 

D’aquesta manera s’avaluarà la qualitat dels treballs efectuats i l’estat fitosanitari dels 

arbres pelats l’any anterior.  

3.2. SEGUIMENT DE LA TRAÇABILITAT DE LA CADENA DE CUSTÒDIA 

És responsabilitat de l’EG definir el protocol que ha de permetre garantir el seguiment 

de la traçabilitat de la cadena de custòdia, en els productes obtinguts a les finques del 

grup GavFSCCat.. 

S’estableixen com a productes potencialment aprofitables generats a les finques els 

següents: suro taponable, suro de trituració, fusta de serra i desenroll, fusta per 

trituració i llenyes. 

4. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

4.1. UBICACIÓ I SUPERFÍCIE DE LA MASSA FORESTAL 

L’àmbit inclòs als l’ENP dels massissos de les Gavarres l’Ardenya-Cadiretes, es 

composa de 24 termes municipals ocupant una superfície total de 36.657,34 ha.  
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Il·lustració 1. Massissos de les Gavarres i Ardenya – Cadiretes 

Font: Elaboració pròpia amb base cartogràfica ICGC, 2019 i bases cartogràfiques EIN 

4.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

Bona part de la superfície del massís de les Gavarres i del massís de l’Ardenya, el 

composen finques de titularitat privada. La propietat rústica de titularitat d’alguna de les 

administracions, és residual. A l’EIN del massís de les Gavarres, les finques de 

titularitat pública representen un 1,27% de la seva superfície. A l’EIN del massís de 

Cadiretes – l’Ardenya, un 2,64%. Cap de les forests de titularitat pública forma part del 

grup GavFSCCat en aquest moment. 

4.3. REPRESENTATIVITAT D’HÀBITATS DINS DEL GRUP I RESPECTE EL 
MASSÍS 

Les següents il·lustracions mostren els hàbitats i el percentatge d’ocupació per a cada 

finca del grup. 
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Bosc de Can Lledó 

 

Can Barril 

 

Can Bou 

 

Can Cases 

 

Can Darna 

 

Can Güytó 

 

Can Llac 

 

Can Puig de Fitor 
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Can Puigmiquel 

 

Can Tibau 

 

Can Torró 

 

Can Vidal de Llobatera 

 

Mas Alenyà 

 

Mas Bassets 

 

Mas Cabré 

 

Mas Fonollet 



Pla de gestió grupal GavFSCCat   PFGiA 

9 

 

Can Patró i Ragolta 

 

Mas Llambí 

 

Mas Mont 

 

Mas Tallades, Sais i Carbó 

Il·lustració 2. Hàbitats representats per finca i percentatge de representació 
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia dels Hàbitats de Catalunya 

4.4. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL 

La identificació de qualsevol element d’interès dins les unitats a gestionar, 

comportaran la visita preventiva abans d’iniciar els treballs i la delimitació d’una zona 

de protecció a l’àmbit que s’estimi oportú per evitar possibles danys. Si es creu 

necessari es farà un esforç addicional de prospecció. 

4.5. IMPACTE DE LA FLORA EXÒTICA INVASORA 

En el període 2008 – 2011, es van realitzar diverses experiències per a contrastar i 

implementar metodologies que possibilitin la gestió de les espècies més 

problemàtiques, fent especial èmfasi amb l’Ailant (Ailanthus altissima), la robínia 

(Robinia pseudoacacia) i la mimosa (Acacia dealbata). D’aquests estudis se’n desprèn 

diversa informació rellevant, entre la que en destaca la selecció de les espècies 

prioritàries a emprendre mesures per a la serva gestió o control. 

4.6. LEGISLACIÓ I DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
APLICABLES 

El desembre de 1992 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla d'Espais d'Interès 

Natural de Catalunya (PEIN) que inclou el massís de les Gavarres pels seus valors 

científics, ecològics, paisatgístics, culturals i socials. Tot i això, no va ser fins el 6 de 
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maig de 2006 que l’aleshores Departament de Medi Ambient i Habitatge en va aprovar 

la delimitació definitiva. 

L’espai forma part a més, de la xarxa d’espais europeus Xarxa Natura 2000, d’acord 

amb l’aprovació del Govern de Catalunya en data de 5 de setembre de 2006. L’espai 

identificat amb el codi ES5120010 té com a principals amenaces el risc d’incendi 

forestal i la pressió antròpica. En data de redacció d’aquest Pla grupal, el document de 

Pla Especial, no ha estat elaborat. 

4.7. PLANIFICACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

Existeix el Pla de prevenció d’incendis forestals del Perímetre de protecció prioritària 

de les Gavarres, PPP G4. En la redacció hi van participar els serveis tècnics del 

Consorci de les Gavarres, representants de la propietat a través de l’AGFG, les ADF i 

el mateix Departament d’Interior, integrant el coneixement i la preocupació del propi 

Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. El document actual, està en fase de 

renovació. 

5. GESTIÓ FORESTAL 

5.1. DIRECTRIUS GENERALS I PLANIFICACIÓ DE REFERÈNCIA 

Són principis generals a totes les finques, en suredes: potenciar-les, assegurar-ne la 

regeneració, reforestació en forma de plantacions de reforç i estassades. 

Per la resta de tipologies forestals (alzinar, castanyedes, bosc de ribera, etc.) amb 

representació més minoritària a les finques adscrites al grup, caldria consultar cada 

planificació, atès que en funció de la qualitat d’estació, estat sanitari o composició 

específica de la massa es planifiquen diferents actuacions. 

5.2. ESTIMACIÓ D’EXISTÈNCIES I TAXES D’APROFITAMENT I PREVISIÓ 
DE REGENERACIÓ DE LA MASSA EN FUNCIÓ DE LA TIPOLOGIA 
FORESTAL I DE LES ACTUACIONS TIPUS 

Cada una de les finques, disposa del respectiu IOF, en el que s’inventarien les 

existències i es planifiquen les actuacions. D’aquí s’extreuen els valors grupals dels 

productes: fusta per a serra, fusta per a trituració, llenyes i suro. 

Posant a la balança tots els factors, els propietaris de les finques adscrites al grup de 

certificació, es proposen com a objectiu d’hectàrees pelades anualment:  
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5.3. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL EN LES ACTUACIONS 
FORESTALS ORDINÀRIES EN LA GESTIÓ SILVÍCOLA DE LA SUREDA 

Per tal d’exposar de manera ordenada les mesures proposades en aquesta avaluació 

d’impacte, es desglossarà l’estudi en funció de possibles riscos de danys ambientals i 

mesures correctores a aplicar per cada tipologia d’actuació. 

5.3.1. Protocol específic per a l’ús de plaguicides 

Dins els principis generals del grup GavFSCCat, es contempla la minimització de l’ús 

de productes químics en la gestió de les finques. Tanmateix en determinats casos 

puntuals es contempla aquesta possibilitat, sempre que no existeixi alternativa i la no 

utilització comporti uns risc majors per la preservació dels valors que configuren el 

massís com a Montes de Alto Valor de Conservación.  

 Escaldat del suro (Diplodia corticola) i Altres tractaments fitosanitaris 

 Tractaments per l’eliminació d’espècies de flora invasora 

5.3.2. Anàlisi de l’impacte ambiental del silvopastoralisme 

Es tracta d’una activitat tradicional, que és testimonial als massissos de les Gavarres i 

l’Ardenya, ja que va associada a la ocupació humana. La realitat de les finques de 

Gavarres i Ardenya amb una alta densitat de peus arbrats, i amb gran capacitat de 

regenerar fan valorar l’impacte d’aquesta activitat com a assumible. 

5.4. ZONES DEFINIDES COM A RESERVA LLIURE DE GESTIÓ 

S’adjunten amb la cartografia (mapes 10.3) el 5% de la superfície de cada finca 

definida com a reserva lliure de gestió de mutu acord amb els representants de les 

finques. 

6. SEGUIMENT ECONÒMIC 

L’EG sol·licitarà als MG abans de la finalització de cada any natural, totes les factures 

de les despeses i l’acreditació dels ingressos relacionats amb la gestió forestal de la 

finca durant l’any en curs, per tal d’elaborar el balanç econòmic anual. 

7. ASPECTES SOCIALS 

No es contracta personal forestal professional de manera continua per part dels 

titulars de les finques, si no que els serveis s’encarreguen a empreses forestals 

externes.  

Les campanyes de lleva del suro representen una oportunitat laboral temporal que a 

l’àmbit Gavarres-Ardenya permet essencialment a empreses i treballadors del sector 
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forestal complementar les tasques de tallada i estassada que es realitzen durant la 

primavera, tardor i hivern a les finques, tan sureres com d’altres tipologies forestals. 

En qualsevol conflicte que es produeixi a les finques MG es promourà la resolució 

dialogada entre les parts, podent actuar l’EG/AG com a mediadora en el conflicte, i 

deixant com a segona instància, en cas de no assolir l’acord, les vies administratives, 

ja siguin les previstes en el següent protocol o les generals establertes per 

l’administració. En última instància es recorreria a instàncies judicials. 

Les finques del grup estan incloses a diversos vedats de caça. Les respectives 

propietats forestals no perceben cap contraprestació econòmica per l’aprofitament 

cinegètic que en fan les respectives colles. La caça es centra principalment en 

l’aprofitament de la caça major i concretament centrada en el porc senglar. El retorn de 

l’activitat es materialitza en el manteniment de camins i corriols, i de forma esporàdica 

també d’algunes zones obertes i de pastura. També genera beneficis més enllà de les 

finques, el territori es beneficia del control dels ungulats i els danys en conreus i 

l’accidentabilitat en les carreteres. 

La recol·lecció de bolets, no reporta cap benefici econòmic a les finques, si no que cal 

entendre-ho com un retorn cap a la societat. Actualment la regulació d’aquest 

aprofitament és al centre d’un debat obert en el sector forestal català, on es planteja la  

possibilitat d’esdevenir una de les vies per al finançament de la gestió forestal 

sostenible. 

L’apicultura en l’àmbit adscrit a les respectives finques, es centra en l’aprofitament 

d’espècies típicament mediterrànies com el bruc (Erica arborea) i l’arboç (Arbutus 

unedo), generant mels molt identitàries i amb reconegut valor afegit. Bona part 

d’aquests abellars són ocupats temporalment durant l’hivernada. 

Els massissos de les Gavarres i Ardenya compten amb una extensa xarxa de 

senders, la majoria homologats com a senders de Petit Recorregut PR (abast 

comarcal) per part de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), la 

senyalització dels quals es realitza coordinadament entre els Consells Comarcals del 

Baix Empordà, el del Gironès, el Consorci de les Gavarres i entitats excursionistes. 

A les finques incloses al grup de certificació cal remarcar que hi travessen alguns 

d’aquests itineraris fent de l’ús públic. 

Són diverses les finques que s’han implicat en projectes de recerca científica. Des 

d’estudis de temàtica hidrològica, climàtica, poblacional, arqueològica, biològica, etc. 

Les ADF (Agrupacions de Defensa Forestal) són entitats amb una forta implantació en 

l’àmbit Gavarres i Ardenya, integrades per propietaris forestals i per les admi-

nistracions locals. Com a voluntaris hi col·laboren altres agents socials vinculats amb 

el bosc i amb la finalitat principal de treballar per a la prevenció d’incendis forestals. 

 


