ORDRE de 28 d'octubre de 1986, per la qual es regula el verd ornamental nadalenc i es protegeix el boix
grèvol. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 842, p. 1984, de 22.5.1987).
NOTA. En aquest text s'han introduït les
correccions d'errada publicades en el DOGC.
Atès que cal conservar el patrimoni vegetal i
l'ús abusiu;

evitar-ne

Atesos la Llei i el Reglament Forestal, la Llei sobre
producció de Llavors i Planters i disposicions concordants;
A proposta de la Direcció General del Medi Rural i de la
Direcció
General
de
Producció
i
Indústries
Agro-alimentàries,
Ordeno:
Article 1
Arbres de Nadal. Aquesta denominació inclou totes les
espècies i varietats d'arbres dels gèneres Picea, Abies, i
Pinus, així com aquells que, essent d'altres gèneres,
s'utilitzin amb finalitats ornamentals nadalenques.
1.1 Tot arbre de Nadal, per a la seva comercialització,
haurà de portar una identificació individual expedida pels
Serveis
Territorials
del
Departament
d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, que justifiqui el seu origen, i que
servirà de guia de transport.
Podran demanar aquesta identificació els titulars
de
planters legalment registrats i els titulars d'explotacions
forestals.
En el cas d'arbres procedents de planters s'hauran de
sol·licitar tants
permisos
com
arbres
es
vulguin
transportar o comercialitzar.
Quan
els
arbres
no
procedeixin
de planters, les
identificacions s'hauran de demanar junt amb el permís
d'aprofitament i es podrà donar com a màxim el mateix
nombre d'identificacions que d'arbres autoritzats a tallar.
1.2 Quan els arbres procedeixin de fora de Catalunya, però
hagin de circular o comercialitzar-se en aquesta comunitat,
també hauran de disposar de la identificació individual
esmentada excepte
en el
cas que ja posseeixin una
autorització expedida per la Comunitat d'origen, amb les
mateixes finalitats i característiques.
Article 2
Boix grèvol (Ilex aquifolium).
2.1 Es declara protegit a tot el territori de Catalunya.
2.2 Aquesta protecció implica la
prohibició
de
la
recol·lecció, la tallada i el desarrelament d'aquesta
espècie o de qualsevol de les seves parts, incloses les
seves llavors, així com la seva comercialització.
2.3 Excepcionalment, la Direcció General del Medi Rural
podrà autoritzar la recollida i l'ús d'exemplars d'aquesta
espècie o d'alguna de les seves parts per a finalitats
científiques, educatives o tractaments silvícoles
que
precisi la conservació de l'espècie.
2.4 Només es permetrà la venda de boix grèvol procedent de
fora de Catalunya quan en la Comunitat Autònoma d'origen no
estigui protegit. En aquest cas, el venedor o intermediari
haurà de poder demostrar documentalment la procedència.

Article 3
D'acord amb l'Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre la
protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a
Catalunya, no es pot comercialitzar el teix (Taxus baccata)
com a arbre de Nadal.
Article 4
4.1 L'incompliment del que estableix aquesta Ordre serà
sancionat d'acord amb la Llei i el Reglament Forestal i la
Llei de Producció de Llavors i Planters, i disposicions
concordants.
4.2 Les autoritats competents vetllaran pel compliment
d'aquesta Ordre i comissaran els exemplars a la venda que
no compleixin aquesta normativa.
Disposició final
Única
Es faculten la Direcció General del Medi Rural i la
Direcció
General
de
Producció
i
Indústries
Agro-alimentàries
perquè
adoptin
les
mesures
complementàries necessàries per al compliment d'aquesta
Ordre.
Barcelona, 28 d'octubre de 1986
Josep Miró i Ardèvol
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

