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ENLLAÇ A NOTÍCIA

Notícies Fusta Legal

MAPA, 05-06/02/2018

Espanya impulsa el Grup Mediterrani de la Fusta

La Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Política Forestal estableix 
les bases, juntament amb Portugal, de la coordinació mediterrània com a eina per 
a combatre el tràfic il·legal de productes de fusta entre els 9 Estats membres de la 
regió.

Aquest Grup s’estableix com a lloc de trobada i d’intercanvi d’informació amb 
l’objectiu d’optimitzar i de coordinar els recursos comuns, de manera que estableix, 
si escau, els mecanismes de control conjunts necessaris per erradicar el comerç 
il·lícit en tot el Mediterrani.

Els països que van assistir el passat 5 i 6 juny a aquesta convocatòria van ser:  Xipre, 
Espanya, Eslovènia, França, Grècia, Itàlia, Malta i Portugal, i tots es van comprometre 
a continuar amb aquesta col·laboració tan fructífera i a establir una periodicitat 
anual de reunions de coordinació.
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DESTACADES

La Unió Europea signa un Acord 
Voluntari d’Associació amb Hon-
dures en el marc del reglament 
FLEGT.

EFI-FLEGT, 15/06/2018 -  ENLLAÇ A NOTÍCIA

La Comissió Europea llença una 
consulta pública sobre l’abast 
dels productes EUTR.

29/01/2018 – 24/04/2018 - ENLLAÇ A NOTÍCIA

El suport de la INTERPOL a l’elimi-
nació dels delictes mediambien-
tals en el sector forestal.

21/03/2018  - ENLLAÇ A NOTÍCIA



Importacions de risc

Risc elevat d’il·legalitat d’aprofitament de la fusta de teca importada de 
Myanmar.   

Les importacions, especialment de teca (Tectona grandis), des d’aquest país asiàtic suposen un risc elevat 
d’incompliment de les exigències establertes pel Reglament EUTR.

Els sistemes birmans actuals són complexos pel que fa a actors externs i comporten riscos per als agents en el moment 
de demostrar la traçabilitat de la cadena de custòdia. El mateix Ministeri de Recursos Naturals i de Conservació del 
Medi Ambient (MONREC) de Myanmar, en declaració pública, reconeix aquest risc, el qual suposa un incompliment 
dels requisits de diligència deguda de l’agent de conformitat amb les disposicions de la normativa EUTR.

En aquest marc, l’Agència de Recerca Ambiental (Environmental Investigation Agency, EIA, per les sigles en anglès) ja 
va presentar l’any 2016 un informe que assenyalava la dificultat de comercialitzar aquest tipus de fusta.

En aquest context, Dinamarca, Espanya, Alemanya, Bèlgica, Itàlia i els Països Baixos duen a terme controls a empreses 
importadores, en els quals s’han detectat, en tots els casos, infraccions de l’EUTR.

Al novembre de 2016 un tribunal administratiu suec va dictaminar, per primera vegada a Europa, que una empresa 
 – Almtra Nordic– importadora de teca procedent de Myanmar, havia vulnerat les obligacions EUTR.  Seguint els passos 
d’aquesta sentència històrica, els diversos països involucrats en la campanya de controls han resolt la paralització de 
les importacions pel que fa a les empreses avaluades.

Per tot això, encara es desaconsellen les importacions de teca de Myanmar, tal com va reconèixer el mateix Grup 
d’Experts EUTR de la Comissió Europea el darrer 19 de juny de 2018. Aquest grup va assenyalar que, en casos de risc 
d’il·legalitat com aquest, la normativa exigeix que es rastregi la fusta fins a la regió d’origen del país d’aprofitament i 
s’aportin proves que vagin més enllà de la documentació oficial.

Risc elevat d’il·legalitat de fusta d’ipé procedent del Brasil

Dos informes publicats recentment per Greenpeace revelen sospites fundades d’il·legalitat en importacions 
d’aquesta espècie procedent del Brasil. 

El primer informe revela el conflicte en els drets de propietat de la terra existent, en particular, a la zona de Rondônia, 
i evidencia la violència que hi ha i els mitjans utilitzats en determinats casos amb l’objectiu d’usurpar les terres per 
a l’explotació de fusta.

El segon informe exposa sospites de sobreestimació de densitats d’ipé (Tabebuia impetiginosa i T. serratifolia) en els 
inventaris forestals locals, en particular, en concessions properes a àrees protegides.

Diversos estudis científics confirmen la sobreestimació en determinades concessions brasileres d’espècies 
especialment importants pel valor comercial, com ara l’ipé.

Segons les conclusions del Grup d’Experts EUTR de la Comissió Europea, els agents que importin fusta del Brasil 
que no procedeixi de plantació han de prendre les mesures de mitigació de risc apropiades, i no hauran de basar el 
resultat de les seves anàlisis de risc únicament en controls documentals.  En aquests casos, cal tenir verificacions 
dutes a terme per terceres parts degudament acreditades o proves evidents de legalitat en origen.
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Trabajando para cumplir con la #maderalegalTreballant per complir amb la #maderalegal

Comunicant per complir amb la #maderalegal

El MAPA treballa en nivells diferents amb la finalitat d’optimitzar l’efectivitat de la norma i de garantir el respecte 
de les normes forestals, comercials i socials associades al consum de fusta.   

Coordinació internacional 

 > Reunió del Mecanisme de Coordinació Bilateral (BCM) UE – LA XINA sobre l’aplicació de la legislació forestal i 
governança. 7 de març de 2018. Busquem la millor manera de lluitar contra la fusta il·legal conjuntament amb 
el gegant asiàtic. (Vegeu informació sobre el BCM)

 > Grup d’experts de FLEGT/EUTR de la Comissió Europea. Brussel·les, 26 de febrer, 19 abril, 20 juny 2018. Reunions 
de la Comissió amb els 28 Estats membres amb la finalitat d’unificar criteris d’aplicació del reglament FLEGT i 
EUTR en el si de la UE. (Vegeu informació sobre les reunions del grup).

 > Implementació d’EUTR per les Autoritats Competents dels Estats membres del Mediterrani. Portugal-Espanya, 
Lisboa, 5-6 juny 2018. Treballant per harmonitzar les actuacions de control conjuntes entre els Estats membres 
amb casuístiques similars en fluxos comercials.

Coordinació nacional

 > Grup de treball en matèria de lluita contra el comerç de fusta aprofitada il·legalment. DGDRIPF, Madrid 24 
abril 2018. Reunió de l’òrgan de coordinació per a l’aplicació harmonitzada del control EUTR entre les autoritats 
competents de les comunitats autònomes.

El MAPA impulsa i participa en diversos cursos per comunicar les obligacions en el marc de EUTR

 > Curs de legalitat de comercialització. AEIM, 9 de març de 2018. Participació MAPA.

 > Curs Innovació, Legalitat i Sostenibilitat de la cadena de valor de la fusta.  PEFC España, 8 de maig de 2018. 
Participació MAPA.

 > Jornada de legalitat de la fusta comercialitzada. PEFC España dins del programa Emplea, 20 de juny de 2018. 
Participació MAPA i Autoritat competent (AC) d’Andalusia

 > El reglament EUTR i les obligacions de les empreses forestals. AC Catalunya, 9 de març de 2018.

 > Fusta FSC, EUTR i construcció a Galícia. FSC, 26 d’abril de 2018. Participació AC Galícia

 > Jornada sobre EUTR, Diligència Deguda per a Agents 1 i Agents 2. Baskegur, 3 de març de 2018. Participació AC 
País Basc



Els arbres i la fusta ajuden a fer que la teva ciutat sigui més saludable 
i sostenible. Des del @mapagob i les comunitats autònomes treballem 
perquè es compleixi amb la legalitat de la fusta

#maderalegal #EUTR  #FLEGT #IntlForestDay #DiaInternacionaldelosBosques

 https://twitter.com/mapagob/status/976405744089264133
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https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-
forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/

Més informació

 > Notes informatives de la Unió Europea 
 
Noviembre 2017 – GENER 2018 – Vegeu butlletí 
FEBRER 2018 – MarÇ 2018 – Vegeu butlletí

 > Noticies EUTR – març 2017 a març 2018 
 
Client Earth, 2018 – Vegeu butlletí

 > Notícies EUTR: març – maig 2018 
 
Client Earth, 2018– Vegeu butlletí

* El contingut d’aquests butlletins 
reflecteix l’opinió dels autors. El 
MAPA no és responsable de l’ús 
que pot fer-se de la informació 

que contenen.
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