Modalitat
Curs semipresencial. El nombre d’hores presencials representa el 40%
del total d’hores del curs (30 hores presencials, un dia per cada mòdul).

Dates, lloc i horaris del curs
Part presencial
Lloc de realització: Universitat de Lleida
Nombre d’hores lectives: 30 hores.
Horari: de 10.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 17.00 hores.
Dates: 4 i 19 de febrer i 4, 11 i 18 de març de 2016.
Part online
La part online s’impartirà per mitjà de la plataforma de la UdL.
Dates: de l’1 de febrer al 31 de març de 2016.

Titulacions
Els alumnes que superin el curs satisfatòriament podran obtenir el
diploma de Consultor en Certificació Forestal, atorgat per l’ACPCF
i la Universitat de Lleida i el diploma oficial d’Auditor Teòric Forestal
atorgat per PEFC Espanya (amb l’abonament d’una taxa extraordinària
de 60 €+IVA en concepte d’expedició del títol).
D’acord amb la norma UNE 162.003 de Gestión Forestal Sostenible,
Criterios de Cualificación de Auditores Forestales, per poder ser Auditor
forestal cal realitzar una formació teòrica, acreditada amb la present
titulació per part de PEFC Espanya.

Preinscripció i matrícula
La preinscripció al curs serà del 21 de desembre al 15 de gener, i del 18
al 22 de gener es realitzarà la matriculació definitiva, un cop validada
i comunicada per l’ENSCAT, tenint en compte l’ordre de la sol·licitud
i la disposició de la titulació mínima d’ETF o GEF.
La quota del curs per persona és de 195 €. Els alumnes del Màster
universitari en Enginyeria de Forests podran disposar d’una beca de la
UdL. En qualsevol cas, serà necessari que els alumnes estiguin en possessió de la norma UNE 162002:2013, que té un preu total de 40,17 €.

Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal
Apartat de correus 240
Ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km. 4,5. 08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 93 574 70 39 - Fax. 93 574 38 53
Correu-e: info@enscat.org - www.enscat.org

Curs de formació
per a consultors
en certificació forestal
i auditors teòrics forestals
PEFC
De l’1 de febrer
al 31 de març de 2016
Universitat de Lleida

Organitza
Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal

Col·labora

Objectiu

Programa del curs

Formar alumnes com a consultors en certificació forestal i auditors
teòrics forestals PEFC, d’acord amb la norma UNE 162002:13 de Gestió
Forestal Sostenible (GFS) i la norma internacional PEFC ST 2002:2013
de Cadena de Custòdia (CdC), i com a consultors en la marca
CATFOREST d’acord amb el reglament que l’empara.

El curs està dividit en 5 mòduls, amb un total de 75 h, equivalents
a 3 CTS (els Mòduls 1, 2, 3 i 4 formen part de la formació d’Auditor
Teòric Forestal PEFC).

A qui va dirigit ?
El curs s’adreça especialment als alumnes de Màster universitari en
Enginyeria de Forests i en general a totes les persones que disposin
de la titulació mínima d’Enginyer/a Tècnic/a Forestal (ETF) o
Graduat/da en Enginyeria Forestal (GEF).
S’estableix un màxim de 20 alumnes per curs (en el cas que no s’arribi
a 10 alumnes, l’ACPCF i l’ENSCAT es reserven el dret d’anul·lar el curs).

Organitzadors
El curs el promou i organitza l’Ens Català Sol·licitant de la Certificació
Forestal (ENSCAT), entitat formadora reconeguda per PEFC Espanya,
i l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal (ACPCF),
propietària de la marca CATFOREST, i la Universitat de Lleida, amb la
col·laboració del Centre de la Propietat Forestal.

Mòdul 1. Certificació forestal i ecoetiquetatge (15 h)
→
→
→
→
→
→

La marca i l’ecoetiquetatge.
Marc polític i jurídic.
Origen, significat i traçabilitat de la Gestió Forestal Sostenible.
Sistemes de certificació forestal PEFC a escala mundial i estatal.
Sistema espanyol de certificació forestal PEFC.
Cas pràctic.

Mòdul 2. Certificació de la Gestió Forestal Sostenible (20 h)
→
→
→
→
→

Modalitats del Sistema.
Norma UNE de la GFS.
Implantació d’un sistema de gestió.
Interpretació dels indicadors de GFS.
Cas pràctic. Interpretació de la norma de GFS

Mòdul 3. Certificació de la Cadena de Custòdia (15 h)
→
→
→
→

Descripció, modalitats i mètodes de certificació.
Norma Internacional PEFC de CdC.
Norma Internacional PEFC d’ús del logotip i requeriments.
Cas pràctic. Interpretació de la norma de CdC.

Mòdul 4. Tècniques i simulació d’una auditoria forestal (10 h)
→
→
→
→
Per a realitzar la vostra preinscripció, empleneu aquest formulari i trameteu-lo a
l’ENSCAT. Correu-e: rmarfa@enscat.org (Raquel Marfà).
Nom i cognoms
Correu-e
Estudiant Màster en Enginyeria Forestal

Telèfon
Altres

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), us fem saber que les vostres dades seran tractades amb la seguretat i la confidencialitat adequades
i incorporades a un fitxer automatitzat amb la finalitat de gestionar la preinscripció i posterior matriculació en el Curs de formació per a auditors forestals (PEFC). El responsable del fitxer és l’ ENSCAT (ctra.
de Sabadell a Santa Perpètua, km 4,5. 08130 Santa Perpètua de Mogoda), al qual us podeu adreçar per
exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals mitjançant una comunicació per escrit.

Normativa d’aplicació.
Objectius i tipus d’auditories.
Fases de l’auditoria.
Cas pràctic. Redacció d’un informe d’auditoria.

Mòdul 5. Marques de garantia de productes forestals (15 h)
→ Requeriments de les marques de garantia (DBOSQ, PINO
SORIABURGOS, SETAS CASTILLA Y LEÓN, CATFOREST).
→ Conceptes de sostenibilitat, qualitat i proximitat.
→ Cas pràctic. Requeriments de la marca CATFOREST per a
l’empresa.

