Ajuntament
d’Alcoi

(Publicat en el BOP d'Alacant núm. 299, de 31 de desembre de 1997)

EDICTE

El senyor José Sanus Tormo, alcalde-president de l’Ajuntament d’Alcoi, fa saber:
Que, havent finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions contra l’acord
adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre
de 1997, relatiu a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la recollida de bolets
al terme municipal d’Alcoi, i atés que no s’hi han presentat cap reclamació ni
suggeriment, l’esmentada Ordenança queda definitivament aprovada, cosa que es fa
pública d’acord amb el que s’estableix en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el text íntegre de la qual és el que tot
seguit es transcriu:

NORMATIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA RECOLLIDA DE FONGS,
BOLETS I ESCLATA-SANGS AL TERME MUNICIPAL D’ALCOI

CAPÍTOL I
CONSIDERACIONS GENERALS

Article 1. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte establir la normativa a què, dins l’àmbit del terme
municipal d’Alcoi, es troba subjecta la recollida d’esclata-sangs i altres fongs, des de la
perspectiva de disminuir al mínim els efectes desfavorables d’aquesta activitat per al
medi ambient i les espècies objecte de recol·lecció, d’acord amb les directrius
establertes amb aquesta finalitat per l’Ordre de 16 de setembre de 1996, de la
Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula la recol·lecció de bolets i altres fongs
al territori de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Activitats a què es refereix aquesta Ordenança
Aquesta Ordenança s’aplicarà a la recollida consuetudinària episòdica d’esclata-sangs i
d’altres fongs. D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordre de 16 de desembre de
1996, de la Conselleria de Medi Ambient, la recollida consuetudinària queda limitada a
un màxim de sis quilograms per persona i dia. Per damunt d’aquesta quantitat es
considera aprofitament forestal de bolets i altres fongs, el qual es troba subjecte a les
determinacions de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana,
Forestal de la Comunitat Valenciana, i el seu Reglament d’Aplicació, Decret 98/1995, de
16 de maig.
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Article 3. Àmbit d’aplicació
Les determinacions d’aquesta Ordenança s’aplicaran a la totalitat de les zones forestals
del terme municipal d’Alcoi en les quals es duga a terme la recollida d’esclata-sangs,
bolets i d’altres fongs, amb independència de la seua titularitat. S’exceptuen de
l’aplicació d’aquesta Ordenança aquelles zones en les quals es realitze l’aprofitament
forestal d’aquests recursos, les quals hauran d’estar convenientment senyalitzades
d’acord amb el que estableixen els articles 10 i 11 de l’Ordre de 16 de setembre de
1996 de la Conselleria de Medi Ambient.
Els titulars de finques particulars podran prohibir explícitament la recollida de bolets,
esclata-sangs i d’altres fongs als terrenys de la seua propietat, en aplicació de la
voluntat que, per dret propi, els correspon. Els propietaris de finques particulars que
opten per no permetre la recollida consuetudinària de bolets podran comunicar-ho a la
Gerència de Medi Ambient, la qual confeccionarà anualment un registre de terrenys
particulars del terme municipal on no es poden recollir fongs per aquesta raó.

Article 4. Parc Natural del Carrascar de la Font-roja
L’àmbit inclòs dins el Parc Natural del Carrascar de la Font-roja es regirà per la seua
normativa específica, explicitada en el Pla Rector d’Ús i Protecció, aprovat per l’Acord
de 25 de gener de 1993 del Govern Valencià, així com en el Pla d’Ordenació Forestal a
què es refereix l’article 10 de l’esmentat Pla Rector. En qualsevol cas, hi seran
d’expressa aplicació les limitacions següents:
• Es prohibeix, amb caràcter general, l’estacionament de vehicles fora de les àrees
expressament delimitades (article 22 del Pla Rector) i, en especial, a la carretera
d’accés al Parc Natural.
• No es permet la recol·lecció a les àrees incloses dins la categoria de Protecció
Integral (article 34 del Pla Rector).
Mentre que el Pla d’Ordenació Forestal del Parc Natural no entre en vigència, hi seran
d’aplicació les determinacions d’aquesta Ordenança.
Amb independència del que determine l’esmentat Pla d’Ordenació Forestal, així com
qualsevol altre document —com ara el Pla d’Ús Públic que es redacte per tal de
desenvolupar el Pla Rector— la Conselleria de Medi Ambient, d’acord amb la Gerència
de Medi Ambient, podrà adoptar aquelles mesures complementàries a les previstes en
aquesta Ordenança i que considere oportunes per a una protecció més efectiva dels
valors ecològics del Parc Natural. Entre aquestes mesures podrà figurar la limitació
puntual d’accés públic a determinats sectors del parc (article 21 del Pla Rector), o la
necessitat d’obtenir autorització prèvia per a la recollida d’esclata-sangs i d’altres fongs
a les àrees del Parc que es determinen.

CAPÍTOL II
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CONDICIONS PER A LA RECOLLIDA DE BOLETS

Article 5. Pràctiques prohibides
Per a la localització dels esclata-sangs i altres bolets, es prohibeix remoure la terra de
manera que s'altere de forma duradora la capa vegetal superficial, ja siga manualment o
fent servir qualsevol ferramenta apta per a l'alçament indiscriminat de fullaraca, molsa o
pinotxa. En el cas dels fongs que creixen sota terra (hipogeus), com les tòfones o les
turmes, el terreny haurà de quedar en les condicions originals i els forats que
eventualment s’hi facen s’ompliran amb la mateixa terra treta.
Article 6. Ús de ferramentes
Per a la recollida de bolets no es permet portar i/o utilitzar falç, corbelles, rastrells,
ganxos, aixades, aixadelles o d'altres ferramentes similars, independentment de les
seues dimensions. Per a la recollida dels esclata-sangs i altres bolets amb peu
s'utilitzarà exclusivament ganivet, navaixa o similar, la fulla dels quals no ultrapasse els
onze centímetres de llargària.

Article 7. Normes de recollida
1. Només es permet la recollida d'esclata-sangs i altres fongs que hagen arribat al seu
desenvolupament normal. Es prohibeix arrancar i destruir intencionadament aquells
bolets passats, trencats o alterats o que no siguen aptes per a la recol·lecció.
2. L’horari de recollida s’estableix des de l’alba fins a la posta del sol. N’està prohibida la
recol·lecció durant la nit.
3. La recollida es realitzarà tallant els exemplars adults per la base del peu, tot
procurant que la base (miceli) quede al seu lloc. Queda prohibit arrancar exemplars, tret
que hi haja dubtes per a la seua identificació.
4. A fi d’afavorir la dispersió de les espores del fongs, el transport dels exemplars
recollits es realitzarà preferentment en cistelles de vímet, palla, canya o semblants.
S’evitarà l’ús d’altres recipients, com ara bosses de plàstic, poals o cabassos de plàstic
o goma.

Article 8. Espècies protegides
A l’efecte d’aquesta Ordenança, i tenint en compte la seua raresa i/o interés científic i
biogeogràfic, es consideren protegides al terme municipal d’Alcoi les espècies de fongs
que s’especifiquen a continuació:
• Agaricus fissuratus (Moller) Moller
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coprinus alopecia Lasch.: Fr
Cortinarius bulbolatens Chev. & Hry
Cortinarius elegantior Fr. ss. Mos. var. quercilicis Chev. & Hry
Cortinarius paleaceus Fr.
Cortinarius suaveolens Bataille & Joaquim
Cortinarius viscidulus Mos.
Genea sphaerica Tul & C. Tul
Hymenogaster olivaceus Vittad.
Lactarius mediterranensis Llistosella & Bellú
Melanogaster tuberiformis Corda
Psathyrella variata A.H. Smith
Russula pseudoimpolita Samari
Volvariella caesiotincta P.D.Ort

La recollida o destrucció d’aquestes espècies està prohibida. La Gerència de Medi
Ambient posarà a disposició dels interessats el material necessari per a permetre una
identificació senzilla d’aquestes espècies, així com d’aquelles que en un futur, i per raó
de les investigacions que es realitzaren al terme municipal, pogueren incorporar-se a
aquesta llista. En qualsevol cas, i com a mesura de precaució general, s’evitarà la
destrucció de tots aquells bolets que no siguen objecte de recol·lecció, com s’indica a
l’article 7.1 d’aquesta Ordenança.

CAPÍTOL III
VIGILÀNCIA, INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9. Serveis encarregats de la vigilància
1. L’Ajuntament d’Alcoi, en coordinació amb la Conselleria de Medi Ambient, vetlarà pel
compliment del que disposa aquesta Ordenança, a través del personal al seu servei al
qual s’atribuesquen funcions de vigilància.
2. Igualment, l’Ajuntament d’Alcoi, a través de la Gerència de Medi Ambient, podrà
ampliar les funcions de vigilància al personal que preste el servei social substitutori i a
guardes jurats mediambientals nomenats amb aquesta finalitat, en els termes regulats
en el títol IX del Decret 18/1995.

Article 10. Competència i règim sancionador
1. Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions que contravinguen
les normes contingudes en aquesta Ordenança.
2. Correspon a la Gerència de Medi Ambient la potestat d’instruir els expedients i
sancionar les accions o omissions contràries al que disposa aquesta Ordenança,
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d’acord amb el que determina el seu Reglament de Funcionament, i sense perjudici de
les competències directes d’altres administracions.
3. Les infraccions administratives que s’estableixen en aquesta Ordenança seran
sancionades, d’acord amb allò que disposa la normativa vigent, amb una multa que no
podrà superar l’import màxim de 100.000 pessetes.

DISPOSICIONS FINALS

Article 11. Vigència
1. Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província. La seua vigència serà indefinida fins que l’Ajuntament,
d’ofici o a instància de part, considere oportuna la seua modificació o revisió.
2. La promulgació de normes amb rang superior al d’aquesta Ordenança, que afecten a
matèries regulades en aquesta, determinarà l’aplicació automàtica d’aquelles i la
posterior adaptació de l’Ordenança en aquells extrems que foren necessaris.

Article 12. Publicitat
La Gerència de Medi Ambient adoptarà les mesures que considere oportunes per tal de
garantir la màxima publicitat de les normes establertes en aquesta Ordenança, així com
per a facilitar als interessats en la recol·lecció d’esclata-sangs, bolets i altres fongs totes
aquelles informacions necessàries per a un millor coneixement del paper ecològic dels
fongs i la necessitat de la seua preservació.
Sense perjudici del que s’ha dit anteriorment, la Gerència de Medi Ambient realitzarà
cada any, coincidint amb l’inici aproximat de la temporada de recollida d’esclata-sangs,
una campanya per donar a conéixer els continguts d’aquesta Ordenança.
L’alcalde,
Josep Sanus i Tormo
Alcoi, 5 de desembre de 1997
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