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I. PRESENTACIÓ 

 

En el present document s’inclouen aquelles actuacions que es preveu executar el 2021 

en base al pressupost previst pel Consorci per aquesta anualitat.  

 

Aquest programa d’actuacions s’articula en base a un model de governança cooperatiu 

amb els agents del territori, ja sigui a través dels òrgans de govern del Consorci o de 

l’àrea tècnica, tant amb mecanismes estrictament formals, com a través del contacte 

diari amb entitats, veïns o propietaris. Aquesta estreta relació permet identificar les 

principals problemàtiques del territori i prioritzar les actuacions segons les necessitats. 

 

Paral·lelament, l’elaboració del programa d’actuacions té en compte les directrius 

estratègiques i de gestió presents a la legalitat vigent, ja sigui el Pla d’Espais d’Interès 

Natural de Catalunya, les Normes Especials de l’Alta Garrotxa o la Xarxa Natura 2000, 

que esdevé el marc legal europeu de referència. Aquestes directrius esdevenen el 

marc de planificació estratègica en el que es desenvolupen totes i cadascuna de les 

actuacions que es desenvolupen per part del Consorci. 

 

D’altra banda, i com ha estat habitual, el Programa d’Actuacions 2021 s’estructura a 

través d’una sèrie d’àmbits de gestió que abasten la multiplicitat d’accions que el 

Consorci realitza sobre el territori de l’Espai Natural Protegit (veure diagrama adjunt). 

Aquests àmbits s’inspiren en les directrius i manuals d’Europarc, organització europea 

formada per institucions implicades en la planificació i gestió dels espais naturals 

protegits.  
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Figura 1.  Àmbits actuació del  Programa d’Actuacions 
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Aquesta anualitat, el Programa d’Actuacions ve especialment marcat per l’emergència 

sanitària associada a la COVID-19. Els fluxes dins del país s’han vist incrementats de 

manera substancial, arrel de les restriccions de mobilitat internacionals. Aquesta 

circumstància ha multiplicat, durant aquest estiu 2020, els episodis de sobre 

afluència en punts ja per se massificats de l’espai. En aquest sentit, a part de les 

mesures del Govern en relació a les restriccions en determinats espais naturals, com 

és el cas de l’Alta Garrotxa, o el confinament municipal de cap de setmana, des del 

Consorci s’està articulant un pla de contingència COVID-19 per poder fer front durant 

el 2021 a situacions similars a les viscudes aquest 2020, dins de les possibilitats, és 

clar, de les capacitats de l’organisme.  

 

Aquest pla inclou a priori diverses línies de treball: 

 

- Incrementar la dotació de les partides del servei d’informació i vigilància.  

- Automatitzar la gestió de la pràctica del descens de barrancs dins l’espai.  

- Articular un nou sistema d’ordenació de l’estacionament de vehicles a 

Sadernes (i l’eix central de l’EIN) i aprovar un preu públic per a la gestió del 

servei (juntament amb els Ajuntaments de Montagut i Oix i Sales de Llierca i en 

col·laboració amb la Diputació de Girona). 

- Articular un sistema de regulació de l’accés motoritzat al sector de La 

Muga i reordenació de les zones d’estacionament (juntament amb l’Ajuntament 

d’Albanyà i Sant Llorenç de la Muga i en col·laboració amb la Diputació de 

Girona). 

- Revisar l’estudi “Sobre-freqüentació de gorgs i altres espais aquàtics a les 

comarques gironines (2018)”, tant identificant nous punts de massificació 

com afinant la diagnosi de vulnerabilitats com les mesures a implantar per la 

gestió de la massificació  en tots i cadascun dels municipis de l’Alta Garrotxa 

(en col·laboració amb cadascun dels Ajuntaments i la Diputació de Girona).  

- Implantar les mesures de consens sobre el territori, tant amb el pressupost 

ordinari com a través d’altres vies.  

 

En funció de com evolucioni la situació d’emergència, no es descarta mobilitzar altres 

recursos extraordinaris i implantar altres mesures, no previstes inicialment, i que 
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es considerin necessàries, a fi i efecte de controlar la sobre afluència, minimitzar els 

desordres públics i els impactes sobre el medi natural.  

 

A part de les actuacions que es preveuen executar totalment amb l’aportació ordinària 

dels membres del Consorci, s’inclouen algunes actuacions o línies de treball per les 

quals es preveu també obtenir una subvenció, com és el cas de la millora d’hàbitats o 

altres actuacions vinculades a l’ordenació de l’ús públic. En el mateix programa es 

preveu una quantia per al possible co-finançament en el marc de possibles 

convocatòries.  

 

D’altra banda, a més de treballar en l’execució en les actuacions previstes en el 

Programa d’Actuacions, el Consorci col·laborarà en altres iniciatives i projectes 

transversals i que afecten directament l’espai protegit. Les més destacades són les 

detallades a continuació: 

 Suport a la tramitació del Pla de Protecció del medi natural i del paisatge de 

l’EIN de l’Alta Garrotxa i interlocució amb els agents implicats. En aquesta 

anualitat es preveu treballar conjuntament amb el Departament de Territori i 

Sostenibilitat la versió del Pla que ha d’anar a l’aprovació definitiva, en base als 

informes dels diferents Departaments que han d’emetre amb posterioritat a 

l’aprovació provisional.   

 Complementàriament en donarà suport al Departament en totes les tasques 

derivades de l’aprovació del Pla, a fi i efecte de garantir una correcta 

implantació del nou marc a l’espai.  En aquest sentit, es treballarà en la 

confecció i signatura d’un conveni que permeti establir un marc de treball i 

on quedi definida la repartició de tasques dins de l’espai natural protegit.  

 Col·laboració amb les enginyeres de les tres comarques que formen part 

de l’Alta Garrotxa per fomentar intervencions de conservació en finca pública.  

 Col·laboració en la Carta Europea de Turisme Sostenible de la Garrotxa. La 

Carta, encapçala pel Parc Natural de la Zona Volcànica, consta d’un programa 

d’actuacions a 5 anys, en el desenvolupament del qual col·laboren diverses 

institucions, organismes i entitats de la comarca. El Consorci és membre del 

Grup Impulsor de Renovació de la Carta, que es preveu finalitzi durant la 
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primavera de 2021 i també membre de la Comissió Tècnica, responsable de la 

implantació de les actuacions derivades.  

 Membre de la Comissió Estratègica de la Garrotxa, responsable del 

desenvolupament del Pla Estratègic Participatiu: Garrotxa, Acció 2020-Horitzó 

2030. 

 Col·laboració en l’Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la 

Garrotxa. Des de finals de 2018, el Consorci col·labora en l’Observatori per tal 

de donar visibilitat a la zona nord i més rural de la comarca.   

 Participació transversal en taules de temàtica ambiental i vinculades a la 

planificació estratègica de la comarca i el espais de muntanya en general.  

 Taula per a la dinamització de les zones naturals-rurals de les nostres 

comarques. Aquesta taula pretén repensar el món de la pagesia i la vida rural 

cercant models per garantir la fixació de la població i el repoblament.  

Paral·lelament, es seguiran portant a terme tasques de suport a les administracions 

competents, especialment al DTES i als ajuntaments, així com als particulars i entitats 

vinculats a l’EIN. Aquest suport es portarà a terme, en la mesura del possible, per part 

de l’Àrea tècnica i s’orientarà principalment en les línies detallades a continuació: 

 Assessorament al DTES en relació a les autoritzacions a emetre sobre 

actuacions i activitats en el marc de l’ENP 

 Assessorament tècnic a ajuntaments i particulars en relació a l’ordenació 

d’usos i activitats regulats a les Normes Especials vigents, o el Pla de protecció 

del medi natural i del paisatge quan aquest estigui aprovat 

 Redacció i execució de projectes co-finançats pels membres 

 Suport a l’aplicació de les directives de la XN2000 

 Suport a la tramitació de projectes 

 Recerca de co-finançament per inversions i actuacions 

 Difusió de les normes i dels valors de l’ENP 

Finalment destacar la necessitat durant aquest 2021 de ratificar, per part de tots els 

membres, els nous Estatuts del Consorci, publicats per la Generalitat al DOGC de 16 

d’abril de 2020. 
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II. ACTUACIONS 

 

 

Àmbit 1. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI 

 

Objectius generals 

 
 

- Ampliar el coneixement sobre la biodiversitat 
de l’espai, ja sigui flora, fauna o hàbitats.  
 

- Millorar l’estat de conservació del patrimoni 
natural, en especial hàbitats d’interès 
comunitari i espècies protegides. 

 
- Realitzar actuacions per al control de flora 

invasora a l’EIN i el seu entorn immediat.  
 

- Millorar l’estat de conservació del patrimoni, 
tant  cultural com arquitectònic, siguin obres de 
rehabilitació o de neteja d’entorns.  
 

- Desenvolupar eines per facilitar la gestió diària 
en relació a la preservació de valors.   
 

 
1.1. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL 

 
FLORA 

 
Seguiment de Dichoropetalum schotti i  estudi demogràfic  

Descripció Consisteix en la continuïtat del cens de la població i la identificació 

dels principals impactes.  

Complementàriament també es donarà continuïtat a l’estudi 

demogràfic que permetrà aprofundir en el cens i establir tendències 

en relació a la dinàmica de la població.   

Paral·lelament, es col·laborarà amb el Banc de Llavors de la 
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Garrotxa per engegar mesures ex-situ de conservació.   

Justificació Decret 172/2008, de 26 d’agost del Catàleg de flora amenaçada de 

Catalunya a l’EIN 

Pla de conservació de Dichoropetalum schotti (2015) 

 Termini Desembre de 2021 

Cost 2.700,00 € + personal propi 

Finançament DTES 

Observacions 

Per a l’execució d’aquesta actuació s’ha establert un marc de col·laboració amb el 

Banc de Llavors de la Garrotxa i el Servei de Flora del DTES. 

Informació Banc de Llavors, DTES, ICHN, Patronat de la Mare de Déu del 

Mont.  

 
Seguiment de Dryopteris remota i conservació de l’hàbitat 

Descripció Consisteix en el cens de la població i la identificació dels principals 

impactes.  

En aquest cens no només es farà seguiment de les poblacions 

originàries sinó també de les repoblacions derivades de la 

multiplicació ex-situ. 

D’altra banda, si es considera oportú, es farà una intervenció per a 

la conservació del seu hàbitat, consistent principalment en una 

estassada selectiva de l’estrat arbustiu.  

Justificació Decret 172/2008, de 26 d’agost del Catàleg de flora amenaçada de 

Catalunya a l’EIN 

Pla de conservació de Dryopteris remota (2015) 

 Termini Desembre de 2021 

Cost 350,00 € + personal propi 

Finançament DTES 

Observacions 

Per a l’execució d’aquesta actuació s’ha establert un marc de col·laboració amb el 

Banc de Llavors de la Garrotxa i el Servei de Flora del DTES. 

Informació Banc de Llavors, DTES, propietari i masover de la finca.  
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FAUNA 

 
Seguiment de l’àguila daurada (Aquila chrysaetos) i rapinyaires a l’espai 

Descripció Consisteix en realitzar un treball de camp sistematitzat per tal de 

registrar els avistaments i el seguiment de cadascuna de les parelles 

d’àguiles presents a l’espai de tot el seu període reproductiu (vols 

nupcials – polls volanders). Inclou la identificació de les àrees de  

campeig per ajustar, si s’escau, els sectors per realitzar un 

seguiment acurat de l’espècie. 

Complementàriament, i segons la disponibilitat de personal propi del 

Consorci, es faran prospeccions als sectors d’escalada per tal de 

detectar la presència de rapinyaires en aquestes zones.  

Justificació ZEPA. Directiva Aus. Decret 148/1992 de 9 de juny, pel qual es 

regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que 

poden afectar espècies de fauna salvatge 

Termini Novembre de 2021 

Cost 2.600,00 € + personal propi 

Finançament DTES 

Observacions 

Aquesta actuació és clau per disposar de la informació necessària per a l’emissió dels 

informes emesos periòdicament pels Serveis Territorials de Girona del DTES, en 

relació a actuacions susceptibles de ser autoritzades a l’EIN.  

Complementàriament es preveu dissenyar alguna actuació de millora d’hàbitat per 

espècies de presa de l’àguila daurada en col·laboració amb el CAR.  

Informació Escaladors/DTES/CAR/Amics de Sant Aniol 

 
BRIÒFITS 

 
Catàleg de briòfits 

Descripció L’objectiu de l’estudi és elaborar un primer Catàleg de briòfits de l’Alta 

Garrotxa (molses, hepàtiques, antocerotes), identificant àrees d’interès 

briològic en base a la presència d’espècies singulars i riquesa 

d’espècies superiors a la resta del territori.  

Justificació Decret 172/2008, de 26 d’agost del Catàleg de flora amenaçada de 
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Catalunya a l’EIN 

Primera aproximació sobre la presència i distribució de briòfits a l’ENP 

de la Garrotxa.  

Termini Desembre 2021 

Cost 9.000,00 + personal propi  

Finançament DTES 

Observacions 

Aquesta actuació ha de permetre tenir una aproximació als briòfits de l’espai, ja que és 

el primer estudi que es realitza en aquest línia.  

Informació DTES 

 
HÀBITATS 

 
Millora d’hàbitats 

Descripció Consisteix en diferents actuacions de millora d’hàbitats, especialment 

la recuperació d’espai obert en punts estratègics de l’espai, millora de 

determinats ambients aquàtics o de ribera (bassa de Can Camps i riera 

de la Muga al seu pas per Sant Llorenç) o actuacions per millorar 

l’hàbitat favorable d’espècies amenaçades o protegides 

(Dichoropetalum schotti, entre altres). 

Aquestes d’actuacions que s’executen de manera contínua des de fa 

diverses anualitats, com una estratègia clau en la conservació 

d’hàbitats a l’EIN. 

Justificació LIC. Directiva Hàbitats. Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. 

Demanda dels ramaders. Consens. 

Termini Desembre 2021 

Cost 10.000,00 + personal propi  

Finançament DTES 

Observacions 

Aquesta partida també ha de permetre cofinançar projectes que s’articulin per a 

diferents  convocatòries de subvencions, ja siguin del DTES o de la DdGi.   

Informació Propietaris/Ajuntaments/DTES/DARP 
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Mesures de control de flora invasora 

Descripció Aquestes mesures inclouen tres tipologies d’actuacions:  

- Control químic de rodals d’Ailanthus altíssima en punts 

d’influència de l’EIN.  

- Tala dels peus tractats i tractament de les restes vegetals.   

- Repassos en zones ja intervingudes.  

- Si s’escau, control de Senecio inaquidens en determinades 

zones oberts (vinculat a la millora d’hàbitats).  

Justificació LIC. Directiva Hàbitats. Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual 

es regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.  

Termini Desembre de 2021 

Cost 6.000,00 + personal propi 

Finançament DTES/Ajuntaments 

Observacions 

Aquestes actuacions s’executen de manera contínua des de fa diverses anualitats, 

com una estratègia clau en la conservació d’hàbitats a l’EIN. Es prioritzen per evitar 

l’afectació per part d’aquesta espècie a hàbitats d’interès comunitari vinculats a riberes 

i espais oberts.  

Informació Propietaris/Ajuntaments/DTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa d’Actuacions - 2021 

 
 

Àmbit 2. ÚS PÚBLIC 

 

Objectius generals 

 
 

- Participar en projectes transversals relacionats 
amb les activitats de lleure i l’ús públic (CETS) 

  
- Ordenar les principals activitats vinculades a ús 

públic per comptabilitzar els usos amb les activitats 
de lleure, amb especial atenció a la gestió de la 
sobre afluència en gorgs.  
 

- Mantenir els equipaments i infraestructures de 
suport a l’ús públic en bon estat 
 

- Establir mecanismes de control de l’afluència en 
els sectors massificats (el pla de contingència de la 
COVID-19 s’implanta a través de les diferents 
mesures -detallades a continuació-).  

 
 

 
 
2.0 GENERAL 

 
CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE- ESTRATÈGIA COMARCAL 

 
Seguiment i renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible de la comarca  

Descripció El Consorci forma part activa del Grup Impulsor de Renovació de la 

CETS, constituït a partir de membres de la Comissió Tècnica i que 

esdevé motor del procés de definició de la nova estratègia turística de  

la comarca. La finalització es preveu durant el primer semestre de 

2021. 

Posteriorment a l’aprovació de l’estratègia, el Consorci ha d’esdevenir 

impulsor de la seva implantació a través d’actuacions de consens i de 

forma coordinada amb totes les institucions i organismes implicats.  

Justificació L’àrea tècnica del CAG és membre del Grup Impulsor de la Renovació 

de la CETS i de la seva Comissió Tècnica.  
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Termini Desembre de 2021 

Cost Personal propi 

Observacions 

Aquesta actuació es farà de forma conjunta amb Turisme Garrotxa i el PNZVG, 

principalment, però també amb totes les altres entitats institucions i entitats implicades 

a CETS.  

Informació Ajuntaments, Turisme Garrotxa, PNZVG 

 
2.1 ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LLEURE 

 
LLEURE GENERAL 

 
Confecció de models de gestió en zones sobrefreqüentades 

Descripció Consisteix en establir un marc de col·laboració entre el CAG, els 

Ajuntaments i la Diputació de Girona per tal de confeccionar models de 

gestió de l’ús públic en zones sobrefreqüentades, especialment 

vinculades a les zones de lleure associades a la xarxa fluvial de 

l’espai.  

Es preveu també habilitar un sistema de gestió on-line de la zona 

d’aparcament a l’eix central de l’EIN (segons el model de gestió que 

s’estableixi).  

Justificació Necessitat d’ordenació de les activitats espai i minimització dels 

episodis de sobre afluència vinculats a les diferents fases de 

desescalada de la COVID-19.  

Termini Desembre de 2021 

Cost  1.500,00 + personal propi 

Finançament DdGi/DTES 

Observacions 

Aquesta actuació s’articula a través del Pla de Serveis associat a accions de Patrimoni 

Natural de la Diputació de Girona. 

Informació Ajuntaments / Amics de Sant Aniol / Visitant de l’espai 
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Implantació d’infraestructures de suport al lleure 

Descripció Consisteix en l’adequació de determinades infraestructures en els 

aparcaments de l’eix Pont del Llierca-Sant Aniol, per tal d’ordenar els 

accessos en vehicle motoritzat i facilitar l’accés en bicicleta 

(aparcament per aquest tipus de vehicle).  

Justificació Necessitat d’ordenació i manteniment de l’espai. 

Termini Novembre de 2021 

Cost  2.418,77 € 

Finançament Ajuntaments i CC 

Observacions 

Aquesta actuació s’articula en base a demandes dels Ajuntaments de l’eix central 

(Montagut i Oix i Tortellà) 

Informació Ajuntaments / Amics de Sant Aniol / Visitant de l’espai 

 
Projecte de senyalització de les activitats d’ús públic en punts clau de l’espai 

Descripció Aquesta actuació consisteix en ordenar les zones més freqüentades 

per les activitats de lleure,  principalment a través de la informació a 

l’usuari. Es preveu senyalització diversa: riscos, informació sobre punts 

d’interès, activitats tradicionals a l’espai, etc.  

Justificació Necessitat de vertebrar la imatge pública de l’espai i informar i acollir el 

visitant en el punt de més freqüentació de l’espai.  

Termini Desembre de 2021 

Cost  Cofinançament segons conveni  [no PA21] (1.571,77€)* + personal 

propi  

Finançament DdGi / Ajuntaments i CCG 

Observacions 

El finançament principal s’articula a través del FEDER i el Pla de Foment demanat pel 

Consell Comarcal de la Garrotxa – Turisme Garrotxa. 

* Es preveuen unes despeses de gestió que s’imputen a les partides de funcionament i estructura del 

gestió del Pressupost del Consorci mitjançant conveni 

Informació Ajuntaments/ Consell Comarcal Garrotxa/Turisme Garrotxa  
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Manteniment d’equipaments i de senyalització 

Descripció Revisions periòdiques, senyalització i reparacions de tanques, etc.  

Justificació Necessitat d’ordenació de l’espai. 

Termini Desembre de 2021 

Cost  6.256,48 €+ personal propi 

Finançament DdGi / DTES / Ajuntaments i CC 

Observacions 

Per aquesta anualitat es preveu fer un repàs a la passera del Samsó (substitució de 

travessers). 

Informació Ajuntaments/Centres excursionistes/Itinerànnia 

 
Gestió d’escombraries i neteja 

Descripció Consisteix en la recollida de deixalles periòdica en els punts de més 

freqüentació, especialment a la zona de Pont del Llierca, Sadernes i 

entorns de Sant Aniol d’Aguja i altres intervencions de neteja (pintades, 

etc.) 

Justificació Necessitats d’ordenació i manteniment de l’espai. 

Termini Novembre de 2021 

Cost  2.800,00 € 

Finançament DTES / Ajuntaments i CC/ DdGi 

Observacions 

La neteja es farà des de maig fins a finals del mes d’octubre de forma periòdica, 

coincident amb l’època de major freqüentació al sector. La neteja de pintades i actes 

vandàlics similars segons incidències.  

Informació Ajuntaments / Amics de Sant Aniol  
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SENDERISME 

 
Condicionament d’un itinerari a l’entorn de Sant Miquel de Comaderoure 

Descripció Consisteix en l’adequació d’un itinerari pedestre sobre la xarxa de 

camins públics de l’espai i que s’articula a fi i efecte de 

descongestionar la massificació en altres punts del municipi de Beuda.   

Justificació Garantir la diversificació de punts de freqüentació i reduir la 

massificació en determinats sectors.  

Demanda Ajuntaments  

Termini Desembre 2021 

Cost 2.800,00 € + personal propi  

Finançament Ajuntaments i CC/DdGi 

Observacions 

Aquesta actuació ha estat sol·licitada per l’Ajuntament de Beuda.  

Informació Ajuntaments/Visitants/Itinerànnia 

 
Neteja i marcatge d’itineraris i GRs 

Descripció Se centra en la desbrossada i senyalització periòdica dels 6 itineraris 

de l’AG, dels itineraris vinculats a les parròquies i dels GR-1 i GR-11. 

Pot incloure la tramitació de la modificació d’algun traçat de GR, 

d’acord amb Itinerànnia i la FEEC. 

Justificació Són itineraris promoguts pel CAG/Conveni amb la FEEC 

Termini Desembre de 2021 

Cost 6.000,00 € + personal propi 

Finançament DTES/Ajuntament/DdGi 

Observacions 

Des de 2019 s’ha incorporat un criteri de rotació, amb una previsió d’un període mitjà 

de retorn de 2 anys. Per a l’execució d’aquesta actuació, el Consorci es coordina amb 

Itinerànnia, en el marc d’un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal.  

Informació Ajuntaments/usuaris/Itinerànnia/FEEC 

 
 
 



Programa d’Actuacions - 2021 

2.2 REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LLEURE 

 
Aplicació de la regulació de l’escalada i confecció d’un catàleg de vies 

Descripció Consisteix en la (1) gestió d’incidències, (2) l’emissió d’nformes 

periòdics en base a demandes i contingències, (3) senyalització dels 

sectors si s’escau, (4) difusió de la regulació (segons les necessitats). 

Complementàriament es farà un catàleg de les vies d’escalada a fi i 

efecte de facilitar el control de sectors per part dels agents 

responsables de la vigilància.  

Justificació Decret 148/1992 de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats 

fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar espècies de 

fauna salvatge 

Regulació de la pràctica de l’escalada a l’Alta Garrotxa (BOP de Girona 

número 48, de 9 de març de 2020) – a l’espera de l’aprovació definitiva 

del Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa-. 

Termini Desembre de 2021 

Cost 1.500,00 € + personal propi 

Observacions 

Aquesta regulació provisional estarà efectiva fins a l’aprovació del Pla de protecció del 

medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa.  

Durant aquesta anualitat també s’intentarà dinamitzar una comissió de seguiment 

sobre la pràctica de l’activitat amb agents implicats i valorar l’ordenació de l’obertura de 

noves vies (partint del catàleg elaborat) 

Informació DTES/Ajuntaments/Escaladors/Propietaris/CAR 

 
Aplicació de la regulació del descens de barrancs vigent i implantació d’un 

sistema d’automatització 

Descripció Aplicació de la Regulació provisional per a la pràctica del descens de 

barrancs a l’Alta Garrotxa a través d’una plataforma on-line que permeti 

l’automatització del sistema.  

Justificació Regulació de la pràctica del descens de barrancs a l’Alta Garrotxa 

(BOP de Girona número 48, de 9 de març de 2020) – a l’espera de 

l’aprovació definitiva del Pla de protecció del medi natural i del paisatge 
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de l’Alta Garrotxa-. 

Termini Juny de 2021 

Cost 1.800,00 € + personal propi  

Observacions  

Aquesta regulació provisional estarà efectiva fins a l’aprovació del Pla de protecció del 

medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa.  

Informació ACA/Ajuntaments/Barranquistes/Propietaris/CAR 

Regulació de l’accés motoritzat a Sadernes i la Muga 

Descripció Aplicació de la regulació de l’accés motoritzat – gestió de les 

autoritzacions de pas. 

Justificació Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al 
medi natural. 
Seguretat i ordre públic 

Termini Març-novembre 2021 

Cost Personal propi 

Observacions 

Es preveu el mateix funcionament de la regulació de l’accés que el que s’ha dut a 

terme en temporades anteriors a Sadernes amb l’emissió de les corresponents 

autoritzacions de pas nominals. 

En cas que l’Ajuntament d’Albanyà necessiti suport tècnic per implantar la regulació de 

l’accés motoritzat, el Consorci gestionarà el funcionament i els sistemes de gestió de 

l’accés.  

Informació DTES/Ajuntaments/Veïns/Propietaris/CAR 
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Àmbit 3. DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

 

Objectius generals 

 
 

- Donar suport a l’activitat agrària en general, 
especialment ramadera com a principal activitat 
econòmica de l’espai, però també forestal i 
agrícola. 
 

- Mantenir els equipaments i infraestructures 
bàsiques en bon estat: 
 

 Xarxa viària 
 Abastament d’aigua 
 Edificacions 

 
- Cercar models per impulsar el sector primari dins 

l’espai.  
 

 
 

3.1. SERVEIS I INFRAESTRUCTURES 

 
Millora de la xarxa viària  

Descripció Fa referència a actuacions de manteniment/millora en trams de la 

xarxa viària pública 

Justificació PPEIF. Vialitat a l’espai.  

Termini Desembre de 2021 

Cost 9.639,53€ + personal propi 

Finançament DdGi, Ajuntaments i CC 

Observacions 

Les actuacions es prioritzaran en base a les demandes dels consistoris, prioritzant les 

intervencions que hi figurin al PPIEF. Des de Montagut ja s’ha prioritzat la pista de 

Toralles.  

Informació Ajuntaments/veïns 
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Manteniment  i millora dels punts d’aigua 

Descripció Consisteix en mantenir en bon estat i garantir el funcionament de les 

basses i dipòsits de l’espai.  

Justificació Algunes són infraestructures pròpies i altres són estratègiques en el 

marc de l’extinció d’incendis de l’espai. 

Termini Octubre de 2021 

Cost 5.200,00€ + Personal propi 

Finançament DdGi, Ajuntaments i CC 

Observacions 

Aquesta actuació cal fer-la de forma coordinada amb el Cos de Bombers, ja que alguns 

punt d’aigua són  prioritaris per aquest cos. Aquest 2021 es prioritza la bassa dels 

Plans, però condicionada a l’establiment d’un conveni amb el nou propietari de la finca 

on s’ubica.  

Informació Ajuntaments/ Propietaris/ Ramaders / Bombers/ADFs 
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4.1. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ 

 
Revisió del PPEIF de l’Alta Garrotxa 

Descripció Consisteix en la finalització de la revisió integral del PPEIF de l’Alta 

Garrotxa i  la confecció de la Diagnosi Ambiental Estratègica per tal de 

donar continuïtat a la seva tramitació i aprovació definitiva.  

Justificació PPEIF. Minimització del risc d’incendi forestal a l’EIN.   

Termini Desembre 2021 

Cost 6.000,00 € + personal propi 

Finançament DdGi  

Observacions 

La necessitat de realitzar aquesta actuació ha sorgit de les reunions realitzades durant 

el període d’informació pública del Pla de protecció del medi natural i del paisatge. Es 

tracta de fer un document de consens entre tots el Departaments responsables de la 

seva tramitació o aplicació (Servei de prevenció d’incendis, SSTT del DTES, Oficines 

Comarcals del DARP, Cos de Bombers,CAG). Aquesta actuació també inclou la 

tramitació del procediment d’avaluació ambiental de Plans i Programes.  

 

Àmbit 4. PREVENCIÓ DE RISCOS AL MEDI NATURAL 

 

Objectius generals 

 
 

- Realitzar actuacions per a la reducció del risc 
d’incendi en l’àmbit de l’espai.  
 

- Establir mecanismes de comunicació i coordinació 
per actuar en cas d’emergència. 

 

- Disposar d’un servei de vigilància al control 
d’aquells usos i activitats no admesos, 
especialment aquelles susceptibles de generar un 
risc. 
 

- Finalitzar la revisió del PPEIF i tramitar l’avaluació 
ambiental del mateix.  
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Informació Ajuntaments/DTES/DARP/Cos de Bombers 

 
4.2. CONTROL D’ACTIVITATS 

 
Servei de vigilància  

Descripció Es tracta d’articular un servei per al control d’activitats no compatibles 

dins de l’EIN  (especialment vinculat a les activitats de lleure) 

Justificació Punts de sobrefreqüentació i acumulació d’activitats incompatibles 

(focs, esbarjo, acampada, acumulació deixalles...)  

Termini Novembre 2021 

Cost 12.500,00€ + personal propi 

Finançament DTES / Ajuntaments i CC 

Observacions 

Aquest servei es complementari al servei d’informació i educació (veure Àmbit de 

Comunicació i Educació Ambiental).  

Els serveis es realitzaran exclusivament de forma itinerant. Estarà principalment 

destinat al sector de Sadernes i Sant Aniol i a la Muga, sens perjudici que pugui 

realitzar serveis en altres punts conflictius de l’espai, a petició dels Ajuntaments.  

Informació DdGI/DTES/Ajuntaments/Visitants 
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Àmbit 5. COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL 

 

Objectius generals 

 
 

- Difondre les actuacions que està realitzant el 
Consorci a través de: 

 Web 
 Xarxes socials 
 Butlletí@ 

 
- Participar en actes i jornades d’interès per al 

Consorci 
 

- Informar sobre els valors de l’espai i 
sensibilitzar el agents del territori 
 

- Participar en marcs de cooperació educativa 
 

 
 

 
5.1. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

 
Pàgina web,  xarxes socials i butlletí @ 

Descripció Inclou tota una sèrie d’actuacions: 

- Mantenir actualitzada la web 

- Respondre demandes a través del formulari de la mateix 

- Mantenir l’actualitat de l’ens a les xarxes socials 

- Enviar periòdicament el butlletí@ 

Justificació Són els mitjans directes per obtenir informació per l’ens 

Termini Desembre de 2021 

Cost Personal propi  

Observacions 

- 

Informació Públic general 
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Tríptics i material divulgatiu 

Descripció Consisteix en editar i distribuir els tríptics d’itineraris, normatives, etc, 

així com altres tipologies de publicacions. Per aquesta anualitat es 

preveu la reedició de l’itinerari número 1, del tríptic general de l’Alta 

Garrotxa i l’elaboració de material divulgatiu de bones pràctiques i 

recomanacions.   

Justificació Permet informar als usuaris, la població local, als visitants, etc. de les 

activitats, valors i normatives de l’ENP i donar suport a les tasques de 

sensibilització.  

Termini Juny de 2021 

Cost 1.200,00 € + Personal propi 

Finançament DTES 

Observacions 

El material divulgatiu ha de permetre les tasques d’informació i educació ambiental que 

es realitzen des de Sadernes i la Muga, els principals punt d’accés a l’espai protegit.  

Informació Públic general/Escaladors/Barranquistes 

 
 

5.2. INFORMACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL 

 
Servei d’informació i educació ambiental 

Descripció Consisteix en articular un servei d’informació i educació ambiental de 

l’EIN, especialment centrat en els punts més freqüentats i d’accés 

principal a l’Alta Garrotxa,  

Justificació Necessitat de realitzat tasques d’informació i educació en els principals 

punts d’entrada a l’espai, especialment el sector de Sadernes i Sant 

Aniol (Sales de Llierca, Montagut i Oix) i al sector de la Muga (Albanyà, 

Sant Llorenç de la Muga).  Aquestes tasques permeten informar el 

visitant sobre els valors de l’EIN i anar conscienciant sobre les 

activitats de compatibles amb la seva preservació.  

Termini Novembre 2021 

Cost 18.000,00 € + personal propi 

Finançament DdGi / DTES / Ajuntament i CC 
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Observacions 

Aquest servei es complementari al servei de vigilància (veure Àmbit de Prevenció de 

riscos al medi natural).  

Els serveis es realitzaran de forma fixa i de forma itinerant. Estarà principalment 

destinat al sector de Sadernes i Sant Aniol i al sector de la Muga, sens perjudici que 

pugui realitzar serveis en altres punts sobrefreqüentats de l’espai, a petició dels 

Ajuntaments.  

Paral·lelament, des de l’Àrea tècnica del Consorci es mantindrà la coordinació en el 

marc de la taula d’oficines de turisme de la Garrotxa (coordinada per Turisme 

Garrotxa).  

Informació DdGI/DTES/Ajuntaments/Visitants 
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III.  RESUM EXECUTIU 

 

Taula 1.  Detall del pressupost vinculat a actuacions   
 

ÀMBIT Programa Subprograma Actuació Cost 

 

General 
Suport al DTES a la redacció d'informes i 
tramitació PPAG 

0,00 €  

Conservació patrimoni 
Conservació del 
patrimoni natural 

Flora 

Seguiment Dichoropelatum schotti  i estudi 
demogràfic 

2.700,00 €  

Seguiment de Dryopteris remota i conservació 
de l'hàbitat 

350,00 €  

Fauna 
Seguiment de l'àguila daurada i rapinyaires de 
l'espai 

2.600,00 €  

Briòfits Catàleg de briòfits 9.000,00 €  

Hàbitats 

Millora d'hàbitats 10.000,00 €  

Mesures de control de flora invasora 6.000,00 €  

Ús públic 

General 
Estratègia comarcal 

(CETS) 
Seguiment  i renovació de la CETS  0,00 €  

Ordenació de les 
activitats de lleure 

Lleure general 

Confecció de models de gestió de zones 
sobrefreqüentades 

1.500,00 €  

Instal·lació d' infraestructures de suport al 
lleure 

2.418,77 €  
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Projecte senyalització de l'ús públic 0,00 €  

Manteniment equipaments i senyalització 6.256,48 €  

Gestió escombraries i neteja pintades 2.800,00 €  

Senderisme 

Condicionament d'un itinerari a Sant Miquel de 
Comaderoure 

2.800,00 €  

Neteja i marcatge itineraris i GRs 6.000,00 €  

Regulació de les 
activitats de lleure 

Escalada 
Aplicació de la regulació de l'escalada i 
elaboració d'un catàleg de vies 

1.500,00 €  

Descens de barrancs 
Aplicació de la regulació del descens de 
barrancs i automatització d'autoritzacions  

1.800,00 €  

Accés rodat  
Regulació de l'accés motoritzat a Sadernes i la 
Muga 

0,00 €  

Desenvolupament socio-
econòmic 

Serveis 

Xarxa viària Manteniment xarxa viària i camins 9.639,53 €  

Punts d'aigua Manteniment de punts d'aigua 5.200,00 €  

Prevenció de riscos 

Planificació i gestió Incendis Finalització PPEIF i DAE 6.000,00 €  

Control d'activitats Vigilància Servei vigilància de la Guarderia Rural 12.500,00 €  

Comunicació i educació 
ambiental 

Difusió i comunicació Mitjans digitals Web, xarxes socials i butlletí 0,00 €  
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Mitjans en paper Tríptics i material divulgatiu  1.200,00 €  

Informació Servei informació 
Servei informació i educació a l'eix central de 
l'EIN 

18.000,00 €  

TOTAL 108.264,78 €  

 
 

Gràfic de suport. Distribució de les despeses per àmbits del Programa d’Actuacions 

 

 

 

Olot, La Garrotxa, a data de la signatura electrònica.  
  

 
 
 
 
 
 

Santiago Reixach i Garriga 
El President 
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