
Elena Górriz, Valentino Marini – EFIMED/CTFC

L’activitat del propietari forestal
català i l’associacionisme

Implicació i absentisme, activitat principal i secundària, 
capacitat per a les actuacions col.lectives

St Celoni, 24/10/2017



Index 

1) Enquesta a propietaris sobre regulació de recollida

de bolets

2) Resultats rellevants

3) 12 reptes de la Gestió Forestal Conjunta

4) Conclusions



Enquesta CTFC/StarTree 2015 

20.8.2004

Ubicació de les propietats dels enquestats

� maig 2015, en paper i online.

� 448 respostes = 4,5% superfície

forestal privada

� C-NE Catalunya

Mitjà recollida dades
Nº persones 
contactades

Respostes
Ràtio 

resposta

Àrea forestal 
acumulada 

(ha)
Paper (CPF) 3.300 325 9,9% 49.302
Online (BOSCAT, CPF,
CFC, APM)

1.090 123 11,3% 21.814

Total 4.390 448 10,2% 71.116



Representativitat de la enquesta

� CPF (2012): 6,7 ha/propietari privat

� 221.779 propietats privades = 1.484.905 ha forestals
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Representativitat

� 2,2 parceles/propietari

� Sobre-representació de grans/mitjans

propietaris

20.8.2004

�Area mitja: 149 ha/propietari (s/Fund. Pedrera) 

�95 ha/propietari mitjana
�100 ha/parcela (56 ha/parc. mitjana)

�Exactitud: reflecteix bé si ≥25 ha 



Freqüentació a la propietat
Com de sovint va al seu bosc? 
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Respostes %
Visc a la propietat 31

Cada dia 13
Un cop a la setmana 30

Un cop al mes 14
1-5 cops a l’any 7

Només en vacances 12
Només quan hi ha 

feines a fer
1

Pràcticament mai 1
SR 1

Total 100

absentistes
*probable biax pels contactes 



Presència alternativa a la finca
Teniu masover a la propietat?

Respostes %
Si 30
No 66
SR 4

Total 100
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Visc a la propietat 26%
Cada dia 13%
Un cop a la setmana 36%
Un cop al mes 19%
1-5 cops a l’any 7%



Associacionisme
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Respostes % SI % NO % SR

ADF 47% 38% 15%
Associació o agrupació
de Propietaris Forestals

56% 29% 15%

Cooperativa agraria 13% 72% 15%
Associació de Caçadors 20% 65% 15%

� La meitat del propietaris pertanyen a alguna associació

� Per prevenció d’incendis (ADF)

� Per influència o gestió conjunta  (associacions/agrupacions) 
*probable biax pels contactes 
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Cooperativa agrària
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ADF

Associació o agrupació de
Propietaris Forestals

Si No SR



Motivacions de gestió
Quan pren decisions sobre la gestió del seu bosc, 
com valora els següents aspectes?

� Risc d’incendis com a motor principal

� Motius productius menys important
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La possibilitat de recollir bolets

La possibilitat d’anar-hi per lleure

La font potencial d’ingressos a partir de la fusta, …

La possibilitat de proveir-me de llenya

Els animals i plantes que hi viuen

La bellesa del paisatge

Mantenir la herència familiar com a tasca moral

El risc d’incendis

Molt important Important Poc Important NA

Valors
privats

Valors
públics



Activitat principal i secundària
En quin sector desenvolupa(va) vostè la seva vida labo ral? 
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� Agricultura com a  activitat predominant (32%)

� 28% sector forestal: 4% únicament + 24% combinat

� 30% són jubilats



Actuacions col·lectives

Pèrdua de capacitat 

de gestió individual 

+ 

beneficis de 

treballar 

individualment
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Motivació 

compartida 

+ 

beneficis de 

treballar 

conjuntament

Condicionants:
1) ACB >0
2) Capital social 

previ: xarxes 
humanes i 
confiança

3) Catalitzador

Benefici Cost

>



52%

19%

12%

16%

Sí No M’és indiferent No ho sé

Actuacions col·lectives

Estaria vostè interessat en establir un 

vedat de bolets amb els seus 

propietaris veïns?
52% SÍ
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Actuacions col·lectives

Quina institució preferiria com a intermediària ent re vostè, altres 

propietaris i els boletaires?
L’intermediari preferit per gestionar un vedat són les Associacions de 

Propietaris Forestals *probable biax pels contactes 
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Una associació de boletaires

Forestal Catalana (empresa pública)

Una Associació de Propietaris Forestals

Una empresa privada

La Generalitat (Servei de Boscos o CPF)

No vull cap intermediari, ja m’encarrego jo

No ho sé / No tinc cap preferència



Propietaris absents

� Va només en vacances, quan hi ha treballs a fer, o pràcticament mai

� Mín: 1 ha, Màx: 500 ha. 

� Majoria entre 40-65 anys

� 18% tenen masover

� Treballen més al sector serveis (36%)

� 45% pla de gestió

� 52% pertanyen associació *probable biax pels contactes 

� 29% ADF

� Van a buscar bolets per consum propi

� 45% a favor de vedat compartit
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12 reptes per a la Gestió Forestal Conjunta

� Procediment de presa de decisions

� Aspectes legals i fiscals dels models de funcionament

� Comunicació

� Cohesió geogràfica

� Confiança i Transparència

� Justícia vs eficiència en repartició de costos i beneficis

� Idiosincrasia local

� Flexibilitat i aversió al risc (compromís llarg termini)

� Implicació dels membres del comité gestor

� Aprofitar les finestres d’oportunitat

� Eficiència de l’intermediari

� Visió atractiva a llarg termini
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Conclusions 

Amb precaucions, es pot dir…
� Revulsiu per coordinar-se: prevenció d’incendis 

� Props. >25 ha important capital social (encara la xarxa 

pot créixer)

� Disponibilitat a treballar amb altres (ex. vedats de bolets)

� Associacions PF com a catalitzadors per activitat 

conjunta

� confiança + proximitat + professionalitat

� Marge d’expansió de les associacions: absents 

interessats en delegar!

� 12 reptes per assegurar l’èxit
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Group type Group subtype Voluntary 
engagement

Information 
/ advice

Lobby
Managemen

t (plan) 
scale

Operations 
(inputs)

Marketing

Chamber of commerce

Mandatory in 
some 

countries 
(Austria)

X x

Association 

(‘one man, one vote’)

Interest group  

(most common)

x 

(mandatory in 
Finland until 

2014)

X x (x) (intermediary)

Joint road association 
(Balkans, Basque)

Only roads 
building and 
maintenance

x

Joint SFM certification 
(FSC)

x
Individual / 

group
x (intermediary)

Association/Compan
y

(‘one person, one 
vote’ or share 

dependant)

Marketing group 
(Germany, Spain, 
USA)

x (x) (x) Intermediary

Management group 
(Spain, France, 
Portuguese ZIF)

x

(% needed 
and rest 

mandatory, 
Portugal)

X (x) Whole group x Jointly

Enterprises

Cooperative

(‘one man, one vote’) 
x X (x) Individual

x

(machinery co-
ops)

Intermediary 
(France, Ireland)

Regional group 
(Switzerland, Austria)

x X (x) n.a. x Jointly

Jointly owned forest 
enterprise 
(shareholders; power 
of attorney ceded, 
turnkey contracts)

x (x) (x)
Entire jointly 
owned area

x Jointly
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