
 La regulació de la recol·lecció de bolets 

al Paratge Natural de Poblet  

2012-2017 

Vilafranca del Penedès, 6 de març de 2019   Xavi Buqueras 



Els espais naturals de protecció especial 



El Paratge Natural de Poblet 

Reserva Natural 

del barranc del 

Tillar 

Reserva Natural Parcial 

del barranc de la Trinitat 



Propietat pública (Ajuntaments inclosos) 

Rojals 

Montblanc 

Prades 

Vimbodí i Poblet 
L’Espluga de Francolí 



Riquesa forestal 

Roure reboll 

Diversitat  d’espècies 

Singularitat en la gestió 

Absència d’incendis 



Singularitat en la gestió 



Singularitat en la gestió 

Molta activitat científica 



Parcel·les de seguiment de la producció, la biodiversitat 
i la relació amb la silvicultura 



Iniciat en 2008 



El producte té un valor alt de mercat i per 

contra la seva recol·lecció és gratuïta 

El canvi climàtic pot alterar 
molt aquesta dinàmica 



Antecedents 

Primeres accions de difusió del patrimoni micológic 

 

Interrelació amb les tallades: els màxims de producció es donen en 

pinars no envellits 



Una Catalunya recol·lectora  

Un context “especial”: propietaris, ajuntaments, espais 

naturals, etc. 

Massificació puntual, males pràctiques, brossa, etc. 

Antecedents 

La pràctica de l’activitat boletaire comporta danys 

directes i indirectes 



6 temporades  

 

80 programes 

 

 

 

 

Controversia sobre la popularització/mediatització d’una activitat 

que requereix una certa experiència. 

 

Problemes en la salut pública: intoxicacions i morts   

 

Antecedents 



El marc legal 

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya:  

 

Article 49 

49.1 El departament competent en matèria forestal pot 

regular l’aprofitament d’escorces, fruits, resines, plantes 

aromàtiques, plantes medicinals, bolets (incloses les 

tòfones), productes apícoles i, en general, el d’altres 

productes propis dels terrenys forestals. 

 



Ordre 15 de juliol de 1991, de regulació 

del sector tofoner 

 

• El sector tofoner constitueix a Catalunya una 

important font d'ingressos per a un determinat 

segment de la població rural de muntanya. 

 

 

• Regulació amb 10 articles (Definicions, Llicència de tofonaire, 

Recollida de tòfones, Temporada hàbil, Senyalització, Compatibilitat 

de la silvicultura i la tubericultura Agrupacions de tofonaires, 

Comercialització de la tòfona fresca, Registre de compres, 

Implantació de tofoneres) i Disposicions finals (Infraccions o 

vigilància) 

Antecedents 



Pla general de política forestal 2014-2024:  
 

 

“Potenciar l'increment de l’aprofitament 
d’altres productes forestals no fusters: 

tòfones, bolets, pinyó, plantes aromàtiques i 
medicinals, verd nadalenc, castanya, química 
verda i altres productes no fusters. ”   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•Normativa dels espais naturals protegits. 

•Normativa dels camins rurals i al dret d’accés (servituds). 

•Normativa sobre l’accés motoritzat al medi natural. 

•PORFS i Plans d’Ordenació Recursos Naturals 



Altres exemples de regulació 



Altres exemples de regulació 



Altres exemples de regulació 



Altres exemples de regulació 
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Jornada tècnica  

sobre regulació 



Aprovació de la proposta de normativa  

per part de la Junta rectora 
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Justificació 

• Increment de recol·lectors exagerat 

 

• El bosc de Poblet és una zona de gran qualitat micológica  

 

• Bona comunicació amb els núclis urbans  

 

• Els bolets están valorats, pel que una compensació al Paratge está ben 

vista 

Es busca un efecte de disuació, de concienciació i divulgador.  

 

No és una mesura recaptatoria. 



Regulació de la recollida de bolets 

Ordre AAM/254/2012, de 31 d’agost, d’aprovació del Pla pilot de 

recol·lecció de bolets dins l’àmbit del paratge natural d’interès nacional 

de Poblet i de la seva zona d’influència, i de creació del preu públic 

vinculat al Pla pilot 

Primer espai natural en aplicar-lo 



ORDRE AAM/254/2012, de 31 d’agost, d’aprovació del Pla pilot de recol·lecció de bolets dins 

l’àmbit del paratge natural d’interès nacional de Poblet i de la seva zona d’influència i de 

creació del preu públic vinculat al pla pilot 

Aprovació del Pla pilot 

 

 

Creació del preu públic vinculat al Pla pilot 

 

 

Subjectes obligats al pagament 

 

 

Exempcions i bonificacions 

 

 

 



Senyalització de les entrades 



Autorització  

Carnet  

Punt d’informació 



Creació d’una ruta micològica al 

Barranc de Castellfollit 





Els resultats 

Autoritzacions 2012-2017  

Tipus 

2012 2014 2015 2016 2017 

Forans 

 

248 

 

215 71 106 34 

Jubilats i 

entre 14 i 

17 anys 

 

 

107 

 

 

138 70 96 12 

Locals 

 

1725 

 

1629 754 1044 226 

Menors 14 

anys 

 

78 

 

96 56 57 9 

Diària 

 

0 

 

154 54 131 22 

 

Totals 

 

2.158 

 

2.232 

 

1.005 

 

1.434 

 

303 



Conclusions 

 

• Acceptació generalitzada del pla pilot. 

 

• Valorització del recurs. 

 

• Gestió complexe. 

 

• Manca de sinèrgies complementàries. 

 

• Pocs ingressos directes derivats de les llicències 

boletaires. 

 

• Ingressos indirectes vinculats a les activitats 

complementàries sense una especial incidència. 





 

 

1.600 enquestes 

 

 

23% - 1.212.856 practicants. 

 

 

Més de tres vegades l’any 36% - 436.628 

practicants. 

 

 

ACTIVITAT POPULAR i transversal 
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ACTIVITAT POPULAR i transversal 

 



 

 

 

•La regulació de la recol·lecció de bolets, és 

acceptada per un 67,20% de la població. 

 

 

•La introducció d’un pagament vinculat a 

l’activitat recol·lectora, no és acceptada per un 

60% del total de la població.  

 

 

•Un 77,10% de la població accepta un pagament  

per recollir bolets, només si els diners recaptats 

s’inverteixen en els mateixos boscos. 



Gràcies 


