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- consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’Ordre de
regulació de l’activitat de recol·lecció de llentiscle i de bruc.
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Organismes participants

Informació bàsica:
Contingut de la iniciativa i aspectes principals
L’aprofitament del llentiscle i el bruc ha anat assolint més importància econòmica, social i
ambiental. Malgrat això, no es disposa de cap disposició que determini en quines condicions
cal desenvolupar l’activitat extractiva del llentiscle i el bruc per tal de garantir la gestió sostenible
i equilibrada del potencial multifuncional de les superfícies forestals, de manera que els serveis
ecosistèmics vitals que presten, puguin funcionar correctament i satisfer la creixent demanda
de matèries primeres per a productes nous o ja existents orientats a satisfer la demanda.
Amb la redacció de la norma reguladora de la recol·lecció del llentiscle i del bruc, es pretén
preservar les seves poblacions i la seva productivitat, capacitat de regeneració, vitalitat i
potencial per complir, ara i en el futur, funcions ecològiques, econòmiques i socials
significatives, sense ocasionar danys als ecosistemes.
També es pretén mantenir una correcta traçabilitat dels productes, disposar de dades concretes
sobre volum de recol·lecció i volum de negoci d’aquesta activitat, detectar possibles
irregularitats de l’activitat recol·lectora i dotar als propietaris de terrenys forestals d’una major
cobertura normativa.
Finalment, es vol professionalitzar el sector sotmetent als operadors que volen realitzar
aprofitaments forestals de llentiscle i bruc amb ànim comercial a un règim d’intervenció
administrativa que permeti establir condicions i limitacions per exercir l’activitat, assegurant una
bona gestió forestal durant la seva recol·lecció i augmentar la seguretat jurídica de l’activitat.
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Objectius de la iniciativa
La iniciativa pretén resoldre el problema de la sobreexplotació del llentiscle i el bruc i té com a
objectius els següents:
-

Preservar les poblacions de llentiscle i de bruc i la seva productivitat, capacitat de
regeneració, vitalitat i potencial per complir, ara i en el futur, funcions ecològiques,
econòmiques i socials significatives, sense ocasionar danys als ecosistemes.

-

Garantir que l’aprofitament del llentiscle i del bruc es faci tot preservant les espècies, els
hàbitats i la biodiversitat, donada la importància econòmica, ecològica i social de
l’activitat de recol·lecció.

-

Assolir una major protecció Jurídica-social de l’activitat: dotar als propietaris dels
terrenys tant públics com privats d’una major cobertura jurídica, establint les condicions
per recol·lectar i professionalitzant el sector.

-

Optimitzar la contribució dels boscos i del sector forestal al desenvolupament rural, el
creixement i la creació d'ocupació.

Referències, si escau, en el Pla normatiu o en el Pla de Govern
La iniciativa no està incorporada al Pla Normatiu del Govern pel fet que es tracta d’una
proposta d’Ordre, que no correspon aprovar al Govern.
La iniciativa està recollida al Pla de Govern de la XIV Legislatura, dins del punt 4.3.1, “Reforçar
l’agenda rural per al desenvolupament territorial, socioeconòmic i ambiental del mon rural”,
que contempla la mesura de desplegar la regulació normativa dels aprofitaments forestals no
fustaners.
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Informació necessària per publicar la consulta, si escau, al Portal Participa.gencat
Títol de la consulta
Consulta pública prèvia de regulació de l’activitat de recol·lecció de l’activitat de llentiscle i de
bruc.

Període de consulta
La durada de la consulta serà de 30 dies

Objectiu de la consulta
La consulta pretén obtenir aportacions en relació a quins aspectes de la recol·lecció del
llentiscle i del bruc es considera que cal incorporar a les normes que regularan l’activitat, per
tal d’assegurar la persistència de l’espècie i el manteniment de l’explotació sostenible i
respectuosa amb el medi.
Alhora, pretén obtenir aportacions en relació a la millor manera de regular l’activitat dels
operadors autoritzats a realitzar l’activitat de recol·lecció i transport dels productes obtinguts i
assegurar la traçabilitat de la producció.
Així mateix, es sol·liciten aportacions en relació a la millor manera de proporcionar seguretat
jurídica a l’exercici de l’activitat, i d’assegurar els drets dels propietaris dels terrenys forestals
on aquesta es desenvolupa.

Preguntes per centrar les aportacions
No s’han previst preguntes específiques, més enllà de les genèriques que es poden plantejar:
1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut
en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres
efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint
actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?
2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?
3.- Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives
esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?
4.- Considera oportú garantir la traçabilitat del llentiscle i el bruc després de la recol·lecció?
5.- Considera recomanable la creació d’un Registre per les empreses que realitzen
l’aprofitament?
6.- Quins criteris d’aprofitament sostenible s’haurien de preveure?

Grups als quals s’adreça la consulta
La consulta és oberta a tots els ciutadans i entitats.
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Addicionalment, i per la seva implicació i coneixement més directe de les activitats que hom
preveu regular, es considera especialment important la contribució que puguin aportar les
següents entitats:








Centre Propietat Forestal
Boscat
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
Consorci Forestal de Catalunya
Forestal Catalana SA
Cos d’Agents Rural
Grup de treball de la Taula Intersectorial Forestal

A aquestes entitats, a més de convidar-les a participar en el marc de la consulta pública al
portal Participa.gencat, se’ls lliurarà directament el text de la consulta i se’ls instarà a aportar
les seves consideracions, ja sigui directament o a través del portal Participa.gencat.
Posteriorment, també se’ls invitarà a participar en el procés d’informació pública en el moment
en què es disposi de la proposta de text de l’Ordre amb el seu articulat concret.

Altres formes de participació: Qüestionaris o sessions de
debat
No es considera necessari utilitzar altres eines o canals de participació diferents a la consulta
pública abans d’iniciar la tramitació de la iniciativa normativa.

Documentació addicional
No és previst publicar documentació addicional de suport a la consulta, com ara informes,
estudis o normativa.

