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Qüestionari



Qüestionari: En tant que propietari/ària forestal 
privat/da, quin creieu que seria el model més 
adequat per a la regulació de la recollida de bolets 
a Catalunya ?

El Centre de la Propietat Forestal ha elaborat el qüestionari que teniu a les vostres 
mans amb l’objectiu de conèixer la vostra opinió, en tant que propietari forestal 
privat, sobre quin seria el model més adequat per a la regulació de la recollida de 
bolets a Catalunya.

La vostra opinió és molt important per a nosaltres; conèixer la vostra visió ens aju-
darà a representar-vos fidelment davant l’administració forestal i a participar activa-
ment en tots els processos de presa de decisions en la implantació de les polítiques 
forestals.

Per tant, us encoratgem a què dediqueu uns minuts a respondre les preguntes que 
us formulen en aquestes pàgines. Per a fer-ho, llegiu atentament les instruccions 
següents:

Les dades que us demanem s’utilitzaran per a l’elaboració d’un estudi d’opinió 
oficial. L’administració o el personal de l’administració que utilitzi aquesta informació 
estan obligats per llei a garantir-vos l’anonimat i el secret estadístic i a complir amb 
la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Retorneu el qüestionari emplenat abans del dia 30 de novembre, de forma gratuïta, 
utilitzant el sobre amb franqueix a destí que se us adjunta, al Centre de la Propietat 
Forestal.

Gràcies per la vostra col·laboració.

El Centre de la Propietat Forestal és la vostra veu davant l’administració.

"D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades faci-
litades s’incorporaran en un fitxer automatitzat propietat del Centre de la Propietat Forestal amb la finalitat de conèixer la vostra opinió vers l’ús social que se’n fa 
dels bostres boscos i només seran utilitzades per a l’elaboració d’un estudi estadístic oficial; per exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació sobre les dades 
que conté el fitxer, ho haureu de comunicar al correu electrònic lopd.cpf@gencat.cat, o al correu postal Centre de la Propietat Forestal (Finca Torreferrussa, ctra. 
de Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5, apartat de correus 240, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona).
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1.- Quina superfície forestal té la vostra finca?

< 1 ha D’1 a 5 ha 
De 6 a 10 ha D’11 a 25 ha 
De 26 a 100 ha De 101 a 300 ha 
De 301 a 500 ha De 501 a 1.000 ha 
> 1.000 ha No sap/no contesta

2.- Té Pla tècnic de gestió i millora forestal o Pla simple de gestió forestal aprovat?

Sí No

3.- Municipi on es troba la finca ..................................................................................................

4.- Aneu amb asiduïtat al vostre bosc?

Visc a la propietat Entre 1 i 5 cops al mes 
Entre 1 i 5 cops a l’any Només en vacances i període d’estiu 
Únicament quan hi ha feines a fer Només en època de recollida de bolets 
Pràcticament mai No sap/no contesta

5.- Quina és la principal activitat que es realitza actualment a la vostra finca?

Agrícola Forestal 
Ramadera Combinació agrària 
Turisme rural Cap a destacar 
No sap/no contesta

6.- Considereu que la vostra finca té una bona aptitud boletaire?

Sí No 
No sap/No contesta

7.- Es realitza recollida de bolets a la vostra propietat?

Sí No 
No sap/No contesta

 
En cas que hagueu respost de forma afirmativa, quin impacte considereu que té la recollida 
de bolets a la vostra finca? En cas contrari, passeu a la pregunta 8

Afavoreix la gestió de la propietat, generant ingresos directes i indirectes 
Permet interactuar amb els usuaris per intentar millorar la gestió 
Facilita el coneixement del territori 
S’embruta a conseqüència de les deixalles 
Trenquen filats per ramats i/o deixen tanques del ramat obertes 
Provoca danys sobre el patrimoni cultural 
Em motiva encara més a gestionar correctament la meva finca 
Erosiona camins i corriols 
L’aparcament de vehicles obstrueix l’accés a la finca 
Altres (especificar quins)..................................................................................................... 
No sap/no contesta
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8.- Creieu que és segura la cadena alimentària dels bolets?

Sí No 
No sap/No contesta

10.- Coneixeu exemples de regulacions?

Sí No 
No sap/No contesta

 
En cas afirmatiu, de quin o quins llocs ?................................................................................

9.- Creieu que cal regular la recollida de bolets?

Sí, en tots els casos Únicament per a la recol·lecció recreativa 
No, en cap cas Únicament per a la recol·lecció professional 
No sap/no contesta

11.- Creieu que s’hauria d’implantar un carnet de boletaire?

Sí, en tots els casos Sí, excepte per a la propietat en els seus terrenys 
Sí, però només per a professionals No, en cap cas 
No sap/no contesta

12.- Creieu que s’han d’acreditar uns coneixements mínims per poder recollir bolets en quan a 
reconeixement d’espècies comestibles?

No, mai Sí, per a la recol·lecció professional 
Sí, sempre No sap/no contesta

 
En cas que hagueu respost de forma afirmativa, quin impacte considereu que té la recollida 
de bolets a la vostra finca? En cas contrari, passeu a la pregunta 13

L’Administració 
Les societats micològiques 
La Universitat i/o els centres de formació 
Altres (especificar quins).....................................................................................................

13.- I amb relació a les bones pràctiques de recol·lecció? Creieu necessària l’acreditació d’uns 
coneixements mínims per poder recollir bolets?

No, mai Sí, per a la recol·lecció professional 
Sí, sempre No sap/no contesta

 
En cas que hagueu respost de forma afirmativa, quin impacte considereu que té la recollida 
de bolets a la vostra finca? En cas contrari, passeu a la pregunta 14

L’Administració 
Les societats micològiques 
La Universitat i/o els centres de formació 
Altres (especificar quins).....................................................................................................
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14.- Creieu adient que sigui la propietat dels terrenys qui pugui reservar-se la recollida de bolets 
mitjançant registre i senyalització sobre els terrenys?

Sí No 
No sap/No contesta

15.- Crearieu vostès una zona reservada per a la recollida de bolets a la vostra finca?

Sí, ja ho he fet Sí, sempre que estigui regulat per normativa 
No, en cap cas No sap/no contesta

16.- Qui creieu que hauria de controlar aquesta regulació?

La propietat, en cas d’haver-se reservat el dret de recollida. 
L’Administració, mitjançant el Cos d’Agents Rurals, en les zones reservades 
La propietat en tots els casos 
L’Administració, en tots els casos 
No sap/no contesta 

17.- Heu realitzat alguna inversió a la vostra finca amb l’objectiu de millorar la producció i/o la 
recollida de bolets?

Sí No 
No sap/no contesta

 
En cas que hagueu respost de forma afirmativa, indiqueu quina inversió heu fet i per quin 
import (si us és possible)

Treballs silvícoles orientats a la producció de bolets. Import:........................................... 
Aforestació/reforestació amb planta inoculada (excepte tòfona). Import:......................... 
Cartells informatius. Import:.............................................................................................. 
Altres (especifiqueu quins):...........................................................Import:........................ 
No sap/no contesta

18.- Heu fet alguna inversió per desincentivar la recollida de bolets a la vostra propietat?

Sí No 
No sap/no contesta

 
En cas de resposta afirmativa. Quines:

Tanques 
Barreres 
Senyalització 
Vigilància (guarda particular) 
Altres (especifiqueu quins):.............................................................................................. 
No sap/no contesta
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21.- Vostè és?

Home 
Dona

Dades de l’usuari

22.- Edat:

De 18 a 34 anys De 35 a 49 anys 
De 50 a 64 anys De 65 anys o més

23.- Població de residència:

24.- Comentaris o suggeriments:

Data:

Gràcies per la vostra col·laboració

19.- Esteu d’acord o en desacord en què la propietat rebi alguna contraprestació per la recollida 
de bolets a la vostra finca?

Molt d’acord 
D’acord 
M’és indiferent 
En desacord 
Molt en desacord 
No sap/no contesta 

20.- En el supòsit que una regulació generés ingressos, quina hauria de ser la seva finalitat?

La millora dels boscos per a la producció de bolets 
La prevenció d’incendis forestals 
Actuacions forestals en general 
Altres finalitats (indiqueu quina/es): 
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