NORMA REGLES ÚS LOGOTIP CATFOREST
Requisits pels usuaris de CATFOREST

Regles d’ús del logotip CATFOREST – Requisits

CATFOREST-producte forestal Catalunya
Ctra. de Sabadell a Sta. Perpètua de Mogoda, km 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tlf.: 93 574 70 39 Fax: 93 574 38 53
E-mail: info@catforest.cat Web: www.catforest.cat
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1. ABAST
El document està creada per ajudar als usuaris del logotip a aplicar de forma coherent el disseny
i distribució del logotip d’acord amb els requisits tècnics de CATFOREST.

2. REFERÈNCIES NORMATIVES
Per a l’aplicació de la Norma d’ús del logotip CATFOREST-Requisits, s’ha fet referència als
següents documents normatius:
. Reglament Marca de Garantia CATFOREST-producte forestal Catalunya.
. Manual d’identificació gràfica CATFOREST-producte forestal Catalunya
. Norma Internacional PEFC ST 2001:2008 (2a Edició) “Regles d’Ús del Logotip PEFC. Requisits”.
. Guia bàsica d’Ús del logotip PEFC (Segona edició -Desembre 2010)

3. TERMES I DEFINICIONS
3.1. Ús “fora” del producte
L’ús “fora" de producte no es refereix a productes específics ni a la procedència de la matèria
primera, sinó que inclou l’ús del logotip CATFOREST per comunicar i promocionar la marca de
garantia a través de: fulletons, exposicions informatives, pòsters, fires, anuncis, pàgines web,
informes anuals de RSC, altres materials escrits...
3.2. Ús “sobre” el producte
L'ús “sobre” el producte es refereix als productes forestals adherits sota la marca CATFOREST.
Aquest ús s’inclou a través de:


Productes tangibles en sí mateixos (productes sense envasar)

Productes en envàs individual, contenidors, embalatges, etc., o en caixes grans, calaixos etc.,
utilitzades per al transport dels productes.


La documentació associada o referent a un producte específic CATFOREST (per exemple:
factures, albarans, publicitat, fulletons, etc.)

3.3. Certificat CATFOREST
Certificat acreditat i vigent, emès per la entitat titular de la Marca, l’Associació Catalana Promotora
de la Certificació Forestal (ACPCF).

4. PROPIETAT I DRET D’ÚS DEL LOGOTIP CATFOREST
4.1. Propietat del Logotip CATFOREST
El logotip CATFOREST està protegit per la Llei de Marques i pel dret de copyright. És una marca
registrada i és propietat exclusiva de l’ACPCF.
4.2. Drets d’ús del Logotip CATFOREST
El logotip CATFOREST podrà ser utilitzat sota l’autorització d’una llicència d’ús del logotip
CATOFREST emesa per l’ACPCF. La llicència del Logotip CATFOREST s’aplica a persones
físiques i jurídiques individuals.

5. CLASSIFICACIÓ D’USUARIS DEL LOGOTIP CATFOREST
5.1. Grup 1: Propietaris/àries forestals
Propietaris/àries forestals en possessió d’un certificat reconegut per part de l’ACPCF titular de la
Marca.
5.2. Grup 2: Empreses d’aprofitament forestal
Empreses forestals en possessió d’un certificat reconegut per part de l’ACPCF titular de la Marca.
5.3. Grup 3: Empreses envasadores i/o transformadores de productes forestals
Indústries forestals, de primera i segona transformació, en possessió d’un certificat reconegut per
part de l’ACPCF titular de la Marca.
5.4. Grup 4: Empreses comercialitzadores de productes de origen forestal
Indústries forestals comercialitzadores de productes forestals, en possessió d’un certificat
reconegut per part de l’ACPCF titular de la Marca.
5.5. Grup 5: Entitats responsables col·laboradores públiques i privades
Organitzacions o altres entitats diferents a les classificades en els grups 1,2,3 i 4, els quals utilitzen
el logotip CATFOREST fora del producte per a fins promocionals i educatius.

6. UTILITZACIÓ DEL LOGOTIP CATFOREST
6.1. Requisits Generals
El logotip CATFOREST podrà ser utilitzat en relació amb el producte en referència a la matèria
primera forestal (ús sobre el producte) o al compromís de l'usuari amb la marca CATFOREST (ús
fora del producte).

Ús “sobre” el
producte

Ús “fora” del
producte

Grup 1: Propietaris/àries forestals

SÍ

SÍ

Grup 2: Empreses d’aprofitament forestal

SÍ

SÍ

Grup 3: Empreses transformadores i/o envasadores de
productes forestals

SÍ

SÍ

Grup 4: Empreses comercialitzadores de productes
d’origen forestal

SÍ

SÍ

Grup 5: Entitats responsables col·laboradores públiques o
privades

NO

SÍ

Usuaris del Logotip CATFOREST

6.2. Us “sobre” el producte
6.2.1. Requisits per tenir dret a la utilització sobre el producte
El logotip CATFOREST podrà ser utilitzat sobre el producte per un usuari del grup 1, 2, 3 i 4 que
tinguin un certificat de llicència d’ús del logotip.
NOTA: Veure Annex 1 de la Norma: Compliment dels requisits d’ús del logotip i opcions de disseny.

6.2.2. Ús excepcional de l’etiqueta CATFOREST
El logotip CATFOREST sense número de llicència podrà ser utilitzat en circumstàncies
excepcionals, subjecte a l'aprovació per part de l'ACPCF que ha emès aquesta llicència. Es podria
donar quan:
a) La mida del logotip resultés en la no llegibilitat de la llicència o si la col·locació del número de
llicència en el producte no fos factible.
b) El Logotip CATFOREST amb número de llicència sigui utilitzat en altres parts del producte (per
exemple: embalatge, fulletó, ...) o
c) L'usuari del Logotip CATFOREST pugui ser clarament identificat a partir d'una altra informació
en el producte.
6.3. Us “fora” el producte
6.3.1. Requisits per tenir dret a la utilització fora el producte
El logotip CATFOREST podrà ser utilitzat fora el producte per tots els usuaris (grups 1, 2, 3, 4 i 5)
que tinguin un certificat de llicència d’ús del logotip.
Es pot utilitzar el logotip CATFOREST fora del producte per comunicar:

a) Obtenció del certificat de llicència d’ús del logotip.
b) Adquisició de producte CATFOREST o el compromís d’adquisició dels productes certificats
amb CATFOREST.
c) Projectes i iniciatives centrades en el desenvolupament i la promoció de la marca de garantia
CATFOREST.
d) Altres usos per a fins educatius i promocionals del logotip CATFOREST.
NOTA: Veure Annex 1 de la Norma: Compliment dels requisits d’ús del logotip i opcions de disseny.

6.3.2. Ús excepcional de l’etiqueta CATFOREST
El logotip CATFOREST sense número de llicència podrà ser utilitzat en circumstàncies
excepcionals, subjecte a l'aprovació per part de l'ACPCF que ha emès aquesta llicència. Es podria
donar quan:
a) La mida del logotip resultés en la no llegibilitat de la llicència o si la col·locació del número de
llicència en el producte no fos factible.

ANNEX 1: Compliment dels requisits d’ús del logotip i opcions de disseny
1. Estructura bàsica de l’etiqueta CATFOREST
El logotip CATFOREST serà utilitzat “sobre” i “fora” el producte amb la següent estructura i requisits
generals:
A
C

®
B

A

CATFOREST/ XX‐XXXX‐XX

Logotip CATFOREST

El logotip CATFOREST consisteix en un 8 cercles que fa referència a la fusta abans de ser
mecanitzada, les sigles CATFOREST i els elements gràfics producte forestal Catalunya.
B

Número de llicència del logotip CATFOREST

El número de llicència entregat a l’usuari haurà de ser utilitzat juntament amb el logotip
CATFOREST.
C

Símbol

®

L’indicador en espanyol de marca registrada
logotip CATFOREST.

®

haurà d’utilitzar-se sempre juntament amb el

2. Especificacions del disseny
És imprescindible que l’etiqueta CATFOREST sigui reproduïda de forma correcte, sense canviar
les proporcions a l’augmentar o disminuir l’etiqueta.

Els colors corporatius de la marca és preferiblement el vermell, donant com a segona opció el
negre.

Pantone 485 C
C:29 M:0 Y:100 K:0

Pantone black C
C:0 M:0 Y:0 K:1000

®
CATFOREST/ XX‐XXXX‐XX

®
CATFOREST/ XX‐XXXX‐XX

