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01 INTRODUCCIÓ
L'objecte del present document es presentar, descriure i pressupostar les principals
actuacions que es preveuen executar el 2022 en base al Pressupost previst per aquestes
anualitat.
Complementàriament però, en aquesta introducció, es fa esment de determinats aspectes
que estan condicionant l'entitat, i per tant també

la confecció del seu Programa

d'Actuacions.
Els aspectes més destacats són els detallats a continuació:

1

2

ADSCRIPCIÓ

PLA DE PROTECCIÓ

Consolidació estructura

Conveni de col·laboració

3

4

ORDENACIÓ ÚS PÚBLIC

AGENDA 2030 ONU

Estratègia per fer front a la sobre-

Contribució ENPAG als ODS

freqüentació - CETS
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1 Adscripció a la Generalitat
En relació a la Governança en la gestió de l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa
(ENPAG), per aquesta anualitat cal destacar l'aprovació i ratificació dels nous Estatuts del
Consorci de l'Alta Garrotxa i que va tenir lloc al llarg de 2021.
Amb aquesta aprovació definitiva, el Consorci passa a ser efectivament adscrit a la
Generalitat del Catalunya, concretament al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural.
Aquesta adscripció, si bé necessita d'ajustaments de l'ens al nou funcionament jurídicoadministratiu, ha de permetre donar una major estabilitat a l'entitat a nivell estructural i
consolidar la plantilla de personal a mig termini.
En aquest sentit, per al 2022 es preveu la incorporació a l'estructura de la figura de
Direcció, prevista en els mateixos Estatuts del Consorci com a òrgan de govern
pròpiament i consolidar una plaça de tècnic mig. En relació a la Intervenció, es realitza a
posteriori mitjançant auditories anuals, encarregades pel mateix Consorci a petició del la
Intervenció General de la Generalitat. Respecte a la Secretaria, i per indicacions de la
mateixa Generalitat, la figura es manté per tal d'articular el suport jurídic dels òrgans de
Govern.
Complementàriament, tot i el fet que l'adscripció pot limitar l'autonomia financera del
Consorci, des de l'ens se segueix apostant per 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 de l'espai
natural, entès com a territori des d'una visió integral.
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2 Pla de protecció
Una altra de les novetats d'enguany és l'aprovació del Pla de protecció del medi natural i
del paisatge de l'Alta Garrotxa (PPAG). Aquest Pla, aprovat el 9 de febrer de 2021 (Acord
GOV/15/2021) estableix les Normes que han de regir l'espai i planteja les Directrius
d'ordenació i gestió, així com un Programa d'Actuacions a 10 anys que ascendeix a una
inversió anual de 573.500€.
Aquest Pla incorpora la voluntat de protecció d'altres instruments d'ordenació presents a
la legalitat vigent superior, i que integren l'ENPAG, principalment el Pla d’Espais d’Interès
Natural de Catalunya (Decret 328/1992), o la Xarxa Natura 2000, que esdevé el marc
legal europeu de referència (Acord GOV/15/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren
zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la
xarxa Natura 2000). D'aquesta manera, esdevé el marc de referència de treball en la
planificació, gestió i ordenació de l'espai natural.
El Pla també preveu la signatura d'un conveni amb el Consorci, dins de la línia de
Governança, per tal que l'ens realitzi les següents funcions de l'òrgan gestor:
La promoció i execució de projectes i actuacions de conservació i restauració del
patrimoni natural, d’ordenació de l’ús públic i de dotació d’infraestructures i serveis.
L’adopció de mesures de foment, com per exemple subvencions, convenis, incentius
econòmics i accions de formació i capacitació, entre d’altres, que es poden establir en
coordinació amb els departaments competents.
La promoció i execució de projectes i actuacions de recerca, d’estudi, de divulgació, i
d’educació i interpretació ambientals.
Les actuacions de seguiment, control i vigilància.
La gestió de les comunicacions prèvies i reserves per la pràctica de descens de
barrancs i espeleologia, així com les acreditacions en relació a la regulació a l’accés a
Sant Aniol des de Sadernes o altres autoritzacions o gestió de comunicacions prèvies
establertes en la normativa.
En general, les funcions que s’escaiguin atribuïdes a l’òrgan gestor de l’espai previstes
en l’article 20bis.2.c de la Llei 12/1985, d’espais naturals.
Si bé el Pressupost d'enguany no preveu una aportació de la Generalitat que permeti
executar el PPAG, sí que la definició de les actuacions del Present Programa d'Actuacions
explicita la correlació entre les actuacions i el que estableix el Pla, a l'espera de la
signatura del conveni de col·laboració.
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3 Ordenació de l'ús públic
La sobre-massificació dels espais naturals de Catalunya és una problemàtica en augment,
especialment en els espais de bany de conques internes. A causa de la manca de
regulació, els usuaris, al llarg del temps han estat visitant aquests espais sense una
normativa d'usos recreatius concreta, ni un model de gestió d’ús públic que tingui en
compte la perspectiva ambiental. Això suposa un elevat impacte pels espais naturals amb
el seu conseqüent efecte en la biodiversitat i l'entorn, així com conflictes socials a causa
del malestar de les habitants d'aquests municipis que no estan preparats per a aquesta
massificació.
En el cas de l'Alta Garrotxa, tot i que durant els darrers anys s'han estat esmerçant
esforços en la regulació de determinades activitats i usos que generaven un impacte, com
és el cas de l'escalada, el descens de barrancs o l'accés motoritzat (incorporat en el
PPAG), la sobre-freqüentació ha obligat a prendre mesures per garantir la dotació d'uns
serveis mínims d'acollida al visitant. Aquests serveis, que permeten reordenar els fluxos
de visitants, contribueixen a reduir l'impacte sobre hàbitats d'interès prioritari i espècies
de fauna i flora protegides, minimitzat doncs la pèrdua de riquesa i biodiversitat.
Per fer front a la despesa que suposen aquests serveis, conformats per Serveis
d'Informació i Sensibilització, així com Serveis de Guardes Rurals, des del Consorci s'ha
aprovat un preu públic destinat a l'acollida del visitant a Sadernes. Aquest preu, articulat
a través d'una reserva prèvia obligatòria, esdevé d'una banda, eina imprescindible per
conèixer, planificar, reconduir i restringir en últim terme, els fluxes de visitants (quan
excedeixen els limits de la capacitat de càrrega de l'espai) i, de l'altra, permet sufragar
una tercera part de les despeses d'aquest servei d'acollida.
Si bé aquesta mesura només s'ha implantat a l'eix central de l'ENP, al llarg de la riera de
Sant Aniol, efectivament s'haurà de replicar en tots els espais que requereixin d'un servei
per reordenar els fluxos de visitants en episodis de màxima freqüentació.
Tota aquesta estratègia també s'emmarca dins del treball que es fa des de la Carta
Europea de Turisme Sostenible de la Garrotxa i la Taula de Mobilitat Turística de la
comarca.
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4 Agenda 2030- ODS

L’Agenda 2030 és el nou full de ruta global per avançar vers el desenvolupament
sostenible. Aprovada per Nacions Unides el 2015, inclou 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) a assolir el 2030. Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica i
ambiental de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat,
pau i aliances.
Cada cop es parla més del paper crucial de la gestió dels Espais Naturals Protegits per a
la consecució dels ODS, i és per aquest motiu que aquest 2022, el Programa d'Actuacions
del Consorci, contempla efectivament per cada actuació si aquesta interpel·la a algun
ODS.

Durant el 2022, des de l'Àrea tècnica s'elaborarà un document de possibles actuacions que
es poden realitzar a futur, a mig i llarg termini, per part de l'ENPAG, de cara a donar
resposta als ODS, així com possibles indicadors de desenvolupament que es puguin aplicar
per fer-ne seguiment.
D'altra banda, i en aquest context el Consorci ha participat dels següents projectes:
Comissió Estratègica de la Garrotxa, responsable del desenvolupament del Pla
Estratègic Participatiu: Garrotxa, Acció 2020-Horitzó 2030.
Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa.
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02 ESTRUCTURA I
FUNCIONAMENT
Naturalesa jurídica
El Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa es
constitueix com a entitat pública consorciada entre els ajuntaments d'Albanyà, Beuda,
Cabanelles, Camprodon, Maçanet de Cabrenys, Montagut i Oix, Sales de Llierca, Sant Joan
les Fonts, Sant Llorenç de la Muga, Tortellà, la Vall de Bianya; els consells comarcals de la
Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà; la Diputació de Girona, i la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament competent en matèria de medi natural, de conformitat amb els
acords presos pels organismes respectius, per acomplir les finalitats assenyalades en
aquests estatuts.
El Consorci, format amb caràcter voluntari, és de naturalesa administrativa i té
personalitat jurídica pròpia. Està adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Àmbit d'actuació
L'àmbit d'actuació del Consorci abasta, en principi, l'àrea delimitada al Pla especial de
delimitació de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa i els termes municipals dels
municipis que pertanyen al Consorci com a àrea d'influència de l'espai.

Règim jurídic
El Consorci pot crear i gestionar serveis públics, realitzar actes d'administració i disposició
de béns, subscriure contractes, defensar jurídicament i extrajudicialment els seus drets i, en
general, tots els actes necessaris per assolir, d'acord amb la legislació aplicable a cada
supòsit, els objectius establerts en els presents estatuts.
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02 ESTRUCTURA I
FUNCIONAMENT
Finalitats i funcions
La finalitat i objecte del Consorci és la preservació, millora, revalorització, divulgació i
gestió integral de l'espai natural de l'Alta Garrotxa. Els seus objectius s'orienten al voltant
d'aquests grans eixos:
Protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural de l'Alta Garrotxa.
Ordenació i regulació de l'ús públic dins l'espai.
Prevenció de riscos naturals.
Desenvolupament local per millorar les condicions de vida de la població.
Aprofitament sostenible dels recursos naturals.
Comunicació i difusió en relació amb l'espai protegit.
El Consorci té assignades, per a la consecució de les seves finalitats, les funcions següents:
Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries per al foment a l'Alta Garrotxa
de l'aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions de vida de la
població rural.
Gestionar l'obtenció de recursos i ajuts.
Fer estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, a l'ús i a la gestió
del territori i dels seus recursos naturals.
Proporcionar l'assessorament i l'ajuda tècnica necessària als ens integrants del
Consorci.
Vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics
i econòmics de l'Alta Garrotxa, així com fer-se càrrec de l'organització i el foment del
seu estudi i coneixement.
Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel Consorci i que
es portin a terme dins de l'espai de l'Alta Garrotxa.
Mantenir un fons d'informació en el seu àmbit d'interès.
Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci en tot el que faci referència
a l'espai de l'Alta Garrotxa.
Impulsar l'actuació coordinada de les administracions públiques en l'àmbit de l'espai i
assumir les competències que aquestes puguin delegar al Consorci.
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02 ESTRUCTURA I
FUNCIONAMENT
Representació del Consell Plenari
Presidència
Santiago Reixach i Garriga

Vicepresidència
Bernat Sanz Fernández
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Sr. Marc Vilahur Chiaraviglio i
Sr.Marc Sanglas Alcantarilla (suplent)
Diputació de Girona - Sr. Lluís Amat Batalla i Sr. Eduard Llorà Cullet (suplent)
Consell Comarcal de la Garrotxa - Sr. Bernat Sanz Fernández
Consell Comarcal del Ripollès - Sr. Josep Coma Guitart
Consell Comarcal de l’Alt Empordà - Sr. Alfons Vila Cuadrado
Albanyà - Sr. Joan Casellas Alcover
Beuda - Sra. Carla Castañer Ferran
Cabanelles - Sr. Javier Sánchez Machordom
Camprodon - Sr. Xavier Guitart Cano
Maçanet de Cabrenys - Sra. Mercè Bosch i Romans
Montagut i Oix - Sr. Joel Vilas Aubert
Sales de Llierca - Sr. Miquel Palomeras Anglada
Sant Joan les Fonts - Sra. Estel Batlle Dilmé
Sant Llorenç de la Muga - Sra. Montserrat Brugués Massot
Tortellà - Sr. Josep Reig Canals
La Vall de Bianya - Sr. Santi Reixach Garriga
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02 ESTRUCTURA I
FUNCIONAMENT
Representació a la Junta de Govern
Presidència
Sr. Santiago Reixach i Garriga

Vocals
Sr. Joel Vilas Aubert
Sr. Miquel Palomeras Anglada
Sr. Xavier Guitart Cano
Sr. Joan Casellas Alcover
Sr. Lluís Amat Batalla
Sr. Marc Vilahur Chiaraviglio

Òrgan de gestió
La Direcció. Pendent de designació.

Òrgan consultiu de creació
potestativa
Consell Consultiu de Cooperació. Pendent de configuració.

Representació de la Secretaria
Sra. Eva Ortiz i Tudela
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02 ESTRUCTURA I
FUNCIONAMENT
Estructura de personal
L'estructura de personal del Consorci és la que es detalla a continuació:

Durant aquest 2022, i en relació a la plantilla de personal es preveu:
- Designar la Direcció del Consorci
- Crear una plaça d'A2 per avançar en la consolidació de l'Àrea tècnica
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03 PROGRAMA
D'ACTUACIONS
Estructura
Com ha estat habitual, el Programa d’Actuacions 2022 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, però s'adapta als
diferents àmbits de treball del Consorci.
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03 PROGRAMA
D'ACTUACIONS
Tot i que s'estructura amb àmbits de treball, hi ha una sèrie de mesures o actuacions que
es donen en tots i cadascun d'ells. Ens referim a:
- INFORMES I AUTORITZACIONS
- ESTUDIS, SEGUIMENTS, I RECERCA APLICADA
- MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES

Gestió integral i tranversalitat
Per garantir la optimització de recursos, des del Consorci es treballa sota l'òptica de la
transversalitat. Així doncs, quan es desenvolupen accions sobre el territori es procura que
aquestes tinguin un impacte sobre objectius d'altres àmbits.
Des de la perspectiva de la gestió de l'espai, tots i cadascun dels àmbits estan
interrelacionats entre ells i basculen a l'entorn de l'objectiu comú, que és la conservació i
gestió integral de l'Espai Natural Protegit.

Conservació

Desenvolupament
socio-econòmic

GESTIÓ
INTEGRAL
DE L'ENP

Prevenció de riscos

Difusió i educació
ambiental

Ús públic
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ÀMBIT DE CONSERVACIÓ
OBJECTIUS
- Ampliar el coneixement sobre la biodiversitat de l’espai, ja sigui flora
i fauna, així com la seva geodiversitat i els hàbitats presents.
- Millorar l’estat de conservació del patrimoni natural, en especial
hàbitats d’interès comunitari, espècies protegides i elements geològics
d'interès.
- Realitzar actuacions per al control de flora invasora a l’ENP 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.

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.

Justificació

Cost

Decret 172/2008, de 26 d’agost del
Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya
a
l’ENP
(revisat
per
RESOLUCIÓ AAM/732/2015)
Pla de conservació de Dichoropetalum
schotti (2015)- pendent aprovació-.

2.700,00€ + personal propi

ODS relacionats
Vida terrestre

Font principal de finançament
DACC

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.01. Millora del coneixement

1_Millora del coneixement sobre els valors de
l’espai i el sistema de seguiment d’aquests.

Observacions
S'ha establert un marc de col·laboració
amb el Banc de Llavors de la Garrotxa
per engegar mesures ex-situ, així com
amb el Servei de Flora per a
l'actualització del Catàleg de Flora
amenaçada. Complementàriament s'ha
establert contacte amb el CAR per la
gestió incidències.

Informació
Patronat del Mont
DACC
CAR
Banc de Llavors

Patrimoni
natural

FLORA
Seguiment de Dryopteris remota i
conservació de l'hàbitat

Descripció
Consisteix en el cens de la població i la identificació dels principals impactes.
D’altra banda, es valorarà de nou la idoneïtat de realitzar una intervenció per a la
conservació del seu hàbitat, consistent principalment en una estassada selectiva de
l’estrat arbustiu.

Justificació

Cost

Decret 172/2008, de 26 d’agost del
Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya
a
l’ENP
(revisat
per
RESOLUCIÓ AAM/732/2015)
Pla de conservació de Dryopteris
remota (2015)- pendent aprovació-.

350,00€ + personal propi

ODS relacionats
Vida terrestre

Font principal de finançament
DACC

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.01. Millora del coneixement

1_Millora del coneixement sobre els valors de
l’espai i el sistema de seguiment d’aquests.

LA.02. Gestió directa del medi natural
4_Altres actuacions de conservació
patrimoni natural i del paisatge

Observacions
S'ha establert un marc de col·laboració
amb el Banc de Llavors de la Garrotxa
per engegar mesures ex-situ, així com
amb el Servei de Flora per a
l'actualització del Catàleg de Flora
amenaçada. Complementàriament
s'ha establert contacte amb el CAR per
la gestió incidències.

Informació
Propietari del Beç
Masover i ramader del Beç
DACC
CAR

del

Patrimoni
natural

FAUNA
Seguiment de les espècies presa de
grans rapinyaires

Descripció
Consisteix en la realització del seguiment de les espècies presa dels grans rapinyaires

presents a l'ENP de l'Alta Garrotxa (principalment l'àguila daurada). Aquest seguiment
es centra a la zona on s'ha realitzat una millora d'hàbitat per fomentar la presència de
conill, llebre i perdiu roja mitjançant la instal·lació de vedrunes i abeuradors.

Justificació
ZEPA. Directiva Aus.

Cost
3.616, 45 € + Personal propi

Font principal de finançament
DACC

ODS relacionats
Vida terrestre

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.01. Millora del coneixement

1_Millora del coneixement sobre els valors de
l’espai i el sistema de seguiment d’aquests.

Observacions
Aquesta actuació és clau per continuar
fent passes per consolidar i augmentar
l'èxit reproductiu de l'àguila daurada a
l'ENP i sumar els resultats obtinguts a
les línies ja existents de recuperació
d'espais oberts i la regulació de les
activitats
de
lleure,
que
en
comparteixen l'objectiu.

Informació
DACC
CAR

Patrimoni
natural

FAUNA
Seguiment de l'àguila daurada (Aquila
chrysaetos)

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
durant el període reproductiu. Inclou la identificació de les àrees de campeig per
ajustar els sectors de seguiment de l’espècie.

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

ODS relacionats
Vida terrestre

Cost
2.600,00€ + personal propi

Font principal de finançament
DACC

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.01. Millora del coneixement

1_Millora del coneixement sobre els valors de
l’espai i el sistema de seguiment d’aquests.

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 DACC, en relació a
actuacions
susceptibles
de
ser
autoritzades a l’ENP.

Informació
Escaladors
DACC

CAR
Amics Sant Aniol

Patrimoni
natural

FAUNA
Seguiment
barbatus)

del

trencalòs

(Gypaetus

Descripció
Consisteix en la participació al cens simultani de trencalòs que es coordina des del
DACC, a fi i efecte de prospectar els territoris i zones potencialment ocupades,
mitjançant la monitorització de les valls amb presència de penya-segats i hàbitat
apropiat per a la reproducció.

Justificació
ZEPA. Directiva Aus. Espècie “en perill
d’extinció” segons el Catàleg Nacional
d’Espècies Amenaçades (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrer de 2011).

Cost
Personal propi

Font principal de finançament
DACC

ODS relacionats
Vida terrestre

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.01. Millora del coneixement

1_Millora del coneixement sobre els valors de
l’espai i el sistema de seguiment d’aquests.

Observacions
Aquesta actuació és clau per disposar
de
dades
que
permetin
donar
compliment
a
les
tasques
de
seguiment
previstes
al
Pla
de
Recuperació
del
trencalòs
de
Catalunya, aprovat pel Decret 282/1994

Informació
DACC
CAR
Parc Natural de les Capçaleres del
Ter i del Freser

Patrimoni
natural

FAUNA
Seguiment d’aus rupícoles en zones
d’escalada

Descripció
Consisteix en portar a terme un seguiment de camp que permeti identificar l’èxit
reproductiu de diverses espècies d’aus a les zones on l’escalada està regulada
(sectors de Gitarriu, Bellavista i el Castellot), amb l’objectiu de diagnosticar si aquesta
regulació permet assolir l’objectiu de fer compatible la pràctica de l’escalada amb la
conservació dels principals valors naturals d’aquests ambients.

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.

ODS relacionats
Vida terrestre

Cost
Personal propi

Font principal de finançament
DACC

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.01. Millora del coneixement

1_Millora del coneixement sobre els valors de
l’espai i el sistema de seguiment d’aquests.

LA.07. Vigilància de l'espai

2_Actuacions de control i vigilància.

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 i per l'ajust eventual
ajustos a la regulació d’escalada vigent

Informació
DACC
CAR

Patrimoni
natural

FAUNA
Seguiment
(SEGRE)

de

rapinyaires

a

l’ENP

Descripció
Consisteix en realitzar un treball de camp sistematitzat per tal de registrar els
avistaments i el seguiment dels rapinyaires detectats al llarg de 4 jornades durant la
temporada de nidificació des del punt d’observació de Santa Bàrbara de Pruneres.
Aquest seguiment es duu a terme de manera coordinada amb altres espais naturals
de la xarxa de Parcs Naturals i la col·laboració de l’Institut Català d’Ornitologia.

Justificació
ZEPA. Directiva Aus.

Cost
Personal propi

Font principal de finançament
DACC

ODS relacionats
Vida terrestre

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.01. Millora del coneixement

1_Millora del coneixement sobre els valors de
l’espai i el sistema de seguiment d’aquests.

Observacions
Aquesta actuació és clau per disposar
d'informació molt valuosa sobre la
reproducció d’aquest grup a l’ENP de
l’Alta Garrotxa

Informació
DACC
CAR
Dades entrades al portal de l'ICO
Fitxes de camp

Patrimoni
natural

FAUNA
Participació al Seguiment dels Ocells
Comuns de Catalunya (SOCC)

Descripció
El SOCC (Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya) és un programa de seguiment de
l’avifauna impulsat des de l’Institut Català d’Ornitologia. L’objectiu del SOCC és conèixer
les tendències temporals que es produeixen en l’abundància dels ocells comuns a
Catalunya, factor essencial per determinar l’estat de conservació de les diferents
espècies d’ocells i dels seus hàbitats.

Justificació
ZEPA. Directiva Aus.

Cost
Personal propi

Font principal de finançament
DACC

ODS relacionats
Vida terrestre

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.01. Millora del coneixement

1_Millora del coneixement sobre els valors de
l’espai i el sistema de seguiment d’aquests.

Observacions
El 2021 es va reprendre la participació
al SOCC, amb l'itinerari preexistent a
Oix, que representa els hàbitats de la
muntanya mitjana que es troben a l'ENP
de l'Alta Garrotxa.

Informació
DACC
CAR
Dades entrades al portal de l'ICO
Fitxes de camp

Patrimoni
natural

FAUNA
Seguiment
collurio)

de

l’escorxador

(Lanius

Descripció
El seguiment de l'escorxador (Lanius collurio) s'emmarca dins el projecte de
recuperació d’espais oberts iniciat l’any 2009, donat el seu caràcter bioindicador.
Aquest seguiment es realitza segons protocol estàndard d’altres anualitats, fent visites
a les zones on es té constància de la presència d’escorxadors en anys anteriors o en
zones on s’ha recuperat espai obert recentment.

Justificació
ZEPA. Directiva Aus.

Cost
Personal propi

Font principal de finançament
DACC

ODS relacionats
Vida terrestre

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.01. Millora del coneixement

1_Millora del coneixement sobre els valors de
l’espai i el sistema de seguiment d’aquests.

Observacions
El seguiment de les parelles nidificants
d’escorxador és molt útil donat el seu
caràcter com a indicador de l’evolució
dels espais recuperats a l’Alta Garrotxa

Informació
DACC
CAR
Fitxes de camp

Patrimoni
natural

HÀBITATS
Millora d'hàbitats

Descripció
Consisteix en diferents actuacions de millora d’hàbitats, especialment la recuperació
d’espai obert, actuacions per millorar l’hàbitat favorable d’espècies amenaçades o
protegides i actuacions de control de flora invasora. Complementàriament, preveu
intervencions per a millorar espècies presa en punts estratègics.

Justificació
ZEPA. Directiva Aus. Directiva Hàbitats
Zona d’Especial Conservació (ZEC)
mitjançant l’Acord de GOV/150/2014.
Suport
a
la
principal
activitat
econòmica de l'espai (ramaderia).

ODS relacionats
Vida terrestre
Treball decent i
creixement econòmic
Producció i consum
responsables

Observacions
La previsió pressupostària d'aquesta
actuació preveu també cofinançar
projectes associats a subvencions (ja
sol·licitades
o
pendent
de
convocatòria)
i
efectivament
la
concreció de l'abast de les actuacions
depèn de la resolució d'aquestes
subvencions.

Cost
20.722,04 €

Font principal de finançament
DACC

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.02. Gestió directa del medi natural

1_Renaturalització i valorització en la ZDN
4_Altres actuacions de conservació del
patrimoni natural i del paisatge

Informació
DACC
Propietaris
Ajuntaments

Patrimoni
natural

HÀBITATS
Projecte
constructiu
i
ambiental del connector
Gomarell

document
fluvial del

Descripció
Consisteix en l'elaboració del projecte constructiu per tal d'adequació d'un
connector fluvial al Gomarell, així com el Document Ambiental que ha de

determinar la millor alternativa des del punt de vista de l'impacte sobre l'Espai
Natural Protegit i els seus hàbitats.

Justificació
Requeriment de l'ACA als Ajuntaments
de la Mancomunitat del Gomarell.
Directiva Hàbitats.
Zona d’Especial Conservació (ZEC)
mitjançant l’Acord de GOV/150/2014.

ODS relacionats
Vida terrestre

Cost
8.954,00€ + 2.299,00€ [romanents'21]
Personal propi

Font principal de finançament
-

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.02. Gestió directa del medi natural
4_Altres actuacions de conservació
patrimoni natural i del paisatge

Observacions
Aquesta actuació requereix d'una gran
coordinació interadministrativa per tal
de garantir l'aprovació del projecte
constructiu per a la seva execució, ja
que està implicada l'ACA, l'AMN i Pesca
de SSTT, OTAA de Girona.

Informació
DACC
ACA
OTAA
Mancomunitat del Gomarell

del

Programa d'Actuacions 2022

ÀMBIT D'ÚS PÚBLIC
OBJECTIUS
- Participar en projectes transversals relacionats amb les activitats de
lleure i l’ús públic dins de l'espai natural protegit (CETS)
- Ordenar i regular 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

Ús públic

GENERAL
Carta Europea de Turisme Sostenible

Descripció
L'àrea tècnica del Consorci forma part de l'equip de treball que configura el
desenvolupament de la CETS a través dels grups de treballs configurats per donar
resposta a 8 objectius transformadors (mobilitat i conservació). A través d'aquest
grup de treball s'implanten sobre el territori mesures de consens en línia amb els
mateixos objectius del Consorci i del Pla de protecció.

Justificació

Cost

L'àrea tècnica del CAG és membres de
la Comissió tècnica de la CETS.
L'ordenació de l'ús públic a l'ENP ha de
contextualitzar-se
en
l'estratègia
comarcal.

ODS relacionats
Salut i benestar

Producció/consum
responsables

Treball decent

Vida terrestre

Comunitats
sostenibles

Aliances fortes

Observacions
Aquesta actuació permet articular una
governança
compartida
per
l'ordenació de fluxes turístics en el
context
comarcal
i
permet
desenvolupar iniciatives per minimitzar
els episodis de sobre-freqüentació.

Personal propi

Font principal de finançament
Personal propi

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.04. Ordenació de l'ús públic

5_Estudi i proposta de mesures d'ordenació i
gestió, pels sectors més freqüentats de
l'espai.

LA.06. Valorització de l'ENP.
1_CETS - Europarc.

Informació
Ajuntaments
Turisme Garrotxa
PNZVG
DACC

Ús públic

ORDENACIÓ
Tramitació urbanística per l'adequació
d'infraestructures de lleure en sòl no
urbanitzable.

Descripció
Consisteix en l'elaboració de documentació per a la tramitació de Projecte d'Actuació
Específica per regularitzar i ordenar determinades infraestructures a l’eix Pont del
Llierca-Sant Aniol i la RNP de la Muga, per garantir la correcta ordenació de les
diferents activitats de lleure. Inclou l'informe de tramitació, EIP, document ambiental,
etc.

Justificació

Cost

Per
habilitar
infraestructures
d'ordenació d'ús públic en sòl no
urbanitzable és necessari realitzar una
modificació de POUM, un PAE.

Infraestructures
Comunitats
sostenibles

Font principal de finançament
Diputació de Girona, Ajuntaments,
Urbanisme, DACC

Línies del Pla de protecció
relacionades

ODS relacionats
Salut i benestar

10.733,55 € + personal propi

Vida terrestre
Aliances fortes

Observacions
Aquesta actuació pot incloure tasques
de senyalització vinculades a les
activitats de lleure i és complementària
al "Projecte de senyalització de les
activitats de lleure en punts clau de
l'espai".

LA.04. Ordenació de l'ús públic

1_Programa de senyalització.
2_Acollida de l'espai i infraestructura d'ús
púbic.

Informació
Ajuntaments
Diputació de Girona
DACC

Ús públic

ORDENACIÓ
Adequació app-web de reserva prèvia
d'acollida a Sadernes

Descripció
Consisteix en l'adequació de l'aplicació-web vinculada a la reserva prèvia de
Sadernes, per tal d'adaptar-la i fer efectius els abonaments de temporada i el supòsit
de ruta pel que fa al cobrament als usuaris. Amb aquesta acció es completarà el
desplegament del preu públic de l'aparcament de Sadernes, a fi i efecte de garantir la
correcta gestió i acollida del visitant a l’espai i conservar els seus valors naturals.

Justificació

Cost

la taxa aprovada pel Consorci preveu
els supòsits de les rutes i els
abonament de temporada amb un
preu reduït, però no va haver temps per
habilitar l'app-web en aquest sentit.

Infraestructures
Comunitats
sostenibles

Font principal de finançament
DACC

Línies del Pla de protecció
relacionades

ODS relacionats
Salut i benestar

4.000,00 € + personal propi

Vida terrestre
Aliances fortes

Observacions
Aquesta actuació també agilitzarà les
tasques del Servei d'Informació en
incorporar dades de l'enquesta al
visitant durant el procés de reserva
prèvia.

LA.04. Ordenació de l'ús públic

2_Punts d'entrada i acollida de l'espai i
infraestructures d'ús públic.

Informació
Ajuntaments
Diputació de Girona
DACC

Ús públic

ORDENACIÓ
Senderisme. 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

Cost

Necessitat d'ordenació del senderisme
a l'espai, com a principal activitat de
lleure.

6.000,00€ + personal propi

Font principal de finançament
Diputació de Girona

Línies del Pla de protecció
relacionades

ODS relacionats
Salut i benestar
Infraestructures
Comunitats
sostenibles

Vida terrestre
Aliances fortes

Observacions
Aquesta actuació s'articula a través
d'un conveni de col·laboració amb el
Consell Comarcal de la Garrotxa i es
coordina conjuntament amb l'equip
tècnic d'Itinerànnia. Des de 2019 s'ha
establert un criteri de rotació amb una
previsió de període de retorn de 2 anys.

LA.04. Ordenació de l'ús públic

2_Punts d'entrada i acollida de l'espai i
infraestructures d'ús públic.

Informació
Turisme Garrotxa
Consell Comarcal de la Garrotxa
Ajuntaments
Diputació de Girona
DACC

Ús públic

ORDENACIÓ
Adequació d'infraestructures i
senyalització

Descripció
Consisteix en l’adequació de determinades infraestructures a l’eix Pont del Llierca-Sant
Aniol i la RNP de la Muga i altres punts d'acollida de l'espai, per tal d’ordenar els
accessos i garantir la correcta ordenació de les diferents activitats de lleure.

Justificació
Necessitat d'ordenació i adequació de
les infraestructures de suport a
l'ordenació i la regulació de les
activitats de lleure.

ODS relacionats
Salut i benestar
Infraestructures
Vida terrestre

Observacions
Inclou millora accés P de Sadernes,
reordenar itinerari 1, instal·lar un senyal
lluminós a Montagut, instal·lar un
comptador (smartCounter), millorar
app d'accés amb les particularitats de
la taxa, adequar acollida a la Muga,
entre altres.

Cost
4.000,00 € (cap.2) +15.000,00 (cap.6)
personal propi

Font principal de finançament
Diputació de Girona, Ajuntaments

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.04. Ordenació de l'ús públic

1_Programa de senyalització.
2_Acollida de l'espai i infraestructura d'ús
púbic.

Informació
Ajuntaments
Diputació de Girona
DACC

Ús públic

ORDENACIÓ
Gestió d'escombraries i deixalles

Descripció
Consisteix en la recollida de deixalles periòdica en els punts de més freqüentació,
especialment a l'eix de la riera de Sant Aniol d’Aguja i el Llierca i al sector de la Muga,
així com altres intervencions de neteja (pintades, etc.).

Justificació
Necessitat d'ordenació i cura dels
sectors de l'ENP on les activitats de
lleure generen un major impacte.

Cost
5.000,00€

Font principal de finançament
Diputació de Girona + personal propi

ODS relacionats
Salut i benestar
Infraestructures

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.04. Ordenació de l'ús públic

2_Punts d'entrada i acollida de l'espai i
infraestructures d'ús públic.

Vida terrestre

Observacions
El finançament principal s’articula a
través del FEDER i el Pla de Foment
demanat pel Consell Comarcal de la
Garrotxa – Turisme Garrotxa.
**No correspon a Pressupost 22, si bé
cal fer el seguiment tècnic de la
confecció i instal·lació de senyals.

Informació
Turisme Garrotxa
Consell Comarcal de la Garrotxa
Ajuntaments
Diputació de Girona
DACC

Ús públic

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

Descripció
Consisteix en la confecció i instal·lació de senyalització per a l'ordenació de l'ús públic
a l'espai (itineraris, bones pràctiques a l'ENP, indicacions de punts d'acollida i
aparcaments, difusió de valors naturals en punts freqüentats).

Justificació
Necessitat de vertebrar la imatge
pública de l'espai, acollir, informar i
sensibilitzar el visitant en les zones més
freqüentades de l'espai.

ODS relacionats
Salut i benestar
Infraestructures

Cost
Cofinançament segons conveni [no
PA22] (1.571,77€)* + personal propi

Font principal de finançament
Diputació de Girona

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.04. Ordenació de l'ús públic
1_Programa de senyalització.

Vida terrestre

Observacions
El finançament principal s’articula a
través del FEDER i el Pla de Foment
demanat pel Consell Comarcal de la
Garrotxa – Turisme Garrotxa.
**No correspon a Pressupost 22, si bé
cal fer el seguiment tècnic de la
confecció i instal·lació de senyals.

Informació
Turisme Garrotxa
Consell Comarcal de la Garrotxa
Ajuntaments
Diputació de Girona
DACC

Ús públic

REGULACIÓ DE LES
ACTIVITATS DE LLEURE
Regulació de l'escalada

Descripció
Consisteix en la (1) gestió d’incidències, (2) l’emissió d’nformes en base als
seguiments i contingències,si s'escau, (3) reforç de senyalització, si s’escau, (4)
difusió de la regulació (segons les necessitats). Complementàriament es preveu
acabar d'articular la Comissió d'escalada per tal d'implicar tots els agents en la gestió
de l'aplicació de la regulació de l'activitat a l'ENP.

Justificació

Cost

Regulació de la pràctica de l’escalada
a l’Alta Garrotxa (BOP de Girona
número 48, de 9 de març de 2020)

Personal propi

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

Infraestructures
Comunitats
sostenibles

-

Línies del Pla de protecció
relacionades

ODS relacionats
Salut i benestar

Font principal de finançament

Vida terrestre

LA.04. Ordenació de l'ús públic
2_Infraestructures d'ús públic.

Aliances fortes

Observacions
El primer aspecte que tractarà la
Comissió és com establir i comunicar
bones
pràctiques
en
relació
a
l'activitat, així com les principals
implicacions de l'aprovació del Pla de
protecció de l'Alta Garrotxa.

LA.05. Educació Ambiental

1_Foment de bones pràctiques en ĺ'ús públic

LA.08. Governança

1_Dinamització de taules de governança.

Informació
DACC
Associacions i entitats vinculades a
l'escalada
FEEC
Turisme Garrotxa
Ajuntaments
Propietaris

Ús públic

REGULACIÓ DE LES
ACTIVITATS DE LLEURE
Regulació del descens de barrancs

Descripció
Consisteix en l'aplicació de la regulació del descens de barrancs a través d'una
plataforma-web que facilita la gestió de les autoritzacions de la pràctica en els
barrancs de l'ENP. Complementàriament, i en cas que sigui necessari, es convocarà la
Comissió de barranquisme per a la gestió de possibles eventualitats relacionades
amb la pràctica de l'activitat.

Justificació

Cost

Regulació de la pràctica del descens
de barrancs a l’Alta Garrotxa (BOP de
Girona número 48, de 9 de març de
2020)

Personal propi

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

-

Línies del Pla de protecció
relacionades

ODS relacionats
Salut i benestar
Infraestructures
Comunitats
sostenibles

Font principal de finançament

Vida terrestre

LA.04. Ordenació de l'ús públic
2_Infraestructures d'ús públic.

Aliances fortes

Observacions
El primer aspecte que tractarà la
Comissió és com establir i comunicar
bones
pràctiques
en
relació
a
l'activitat, així com les principals
implicacions de l'aprovació del Pla de
protecció de l'Alta Garrotxa.

LA.08. Governança

1_Dinamització de taules de governança.

Informació
DACC
FEEC
Federació catalana d'espeleologia
Turisme Garrotxa
Ajuntaments
Propietaris

Ús públic

REGULACIÓ DE LES
ACTIVITATS DE LLEURE
Regulació de l'accés motoritzat a
Sadernes i la Muga

Descripció
Consisteix en l'aplicació de la regulació de l'accés motoritzat a la zona de Sadernes i
la gestió de les autoritzacions de pas, segons delegacions aprovades per part dels
Ajuntaments competents.

Justificació

Cost

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

Personal propi

Infraestructures
Comunitats
sostenibles

-

Línies del Pla de protecció
relacionades

ODS relacionats
Salut i benestar

Font principal de finançament

Vida terrestre

LA.04. Ordenació de l'ús públic
2_Infraestructures d'ús públic.

Aliances fortes

Observacions
Aquesta actuació és complementària
a la redacció dels projectes executius i
estudis complementaris per poder
tramitar les autoritzacions a Urbanisme
per a la implantació d'infraestructures
d'ús públic que permetin ordenar els
accessos i acollir adequadament els
visitants.

LA.07. Vigilància

2_Actuacions de control i vigilància.

Informació
Ajuntaments
Urbanisme
DACC
Propietaris

Programa d'Actuacions 2022

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC
OBJECTIUS
- 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
- Impulsar la Xarxa de Relleu Agrari
- Cercar models per impulsar el sector primari dins l’espai

Socioeconomia

PLANIFICACIÓ
Pla de desenvolupament socio-econòmic
en el context de l'ENP de l'Alta Garrotxa

Descripció
Consisteix en l'elaboració d'un Pla de desenvolupament socio-econòmic en el context
de l'espai natural protegit i el Pla de protecció aprovat, i basat en les dades de l'estudi
socio-econòmic finalitzat el 2020.

Justificació

Cost

Petició
de
la
població
local
i
ajuntaments.
Estratègia
del
pla
de
protecció
associada a la dinamització de
l'activitat ramadera dins l'espai.

7.000,00€

Font principal de finançament
DACC

Línies del Pla de protecció
relacionades

ODS relacionats
Salut i benestar

Vida terrestre

Treball decent

Aliances fortes

LA.03. Foment de l'activitat.
Mesures diverses.

Comunitats sostenibles
Producció i consum responsables

Observacions
Aquesta
actuació
ha
d'anar
estretament lligada a les estratègies
de gestió pública resultat de l'estudi
socio-econòmic i vinculada a la
millora d'oportunitats de la població
local en el context dels ODSs.

Informació
DACC
Propietaris
Població local
Ajuntaments

Socioeconomia

ACTIVITATS
Participació en les iniciatives de la
Xarxa de Relleu Agrari

Descripció
Consisteix en la participació activa a la Xarxa de Relleu Agrari, que té per objectius
l'acompanyament a la nova pagesia, el foment d'un model sostenible, la creació de
xarxa-comunitat, la generació de coneixement, la sensibilització sobre el relleu agrari i
finalment, la incidència en polítiques de desenvolupament agrari.

Justificació

Cost

El relleu agrari és fonamental per
garantir la continuïtat de la ramaderia
a l'ENP, principal activitat econòmica de
l'espai, i clau per a la conservació dels
hàbitats d'espais oberts a l'Alta
Garrotxa.

Personal propi

Font principal de finançament
-

Línies del Pla de protecció
relacionades

ODS relacionats
Salut i benestar

Vida terrestre

Treball decent

Aliances fortes

Comunitats sostenibles

LA.03. Foment de l'activitat favorable als
objectius de l'espai.
4_Foment actuacions de
manteniment de pastures.

Producció i consum responsables

Observacions
Dins de la Xarxa s'ha demanat un Ajut
per tal de consolidar un Grup Operatiu
de l'Associació Europea per a la
Innovació, a fi i efecte d'analitzar el
relleu agrari a la comarca de la
Garrotxa, com a primer pas per
identificar
les
principals
problemàtiques del sector primari.

Informació
DACC
Propietaris
Ajuntaments

recuperació

i

Socioeconomia

ACTIVITATS
Projecte de recuperació d'espais oberts

Descripció
Consisteix en la recuperació d'hàbitats d'espais oberts allà on hi havien hagut
pastures, i on es pot incorporar o mantenir una activitat ramadera que permeti
mantenir les actuacions. Complementàriament, aquesta actuació disminueix la
càrrega de combustible, minimitzant el risc d'incendis i permet millorar la biodiversitat.

Justificació

Cost

L'activitat ramadera és la principal
activitat econòmica dins de l'ENP i la
conservació d'espais oberts és clau per
mantenir la seva continuïtat en el
temps.

Inclòs a l'actuació de Millora d'hàbitats.

Font principal de finançament
DACC

Línies del Pla de protecció
relacionades

ODS relacionats
Salut i benestar

Vida terrestre

Treball decent

Aliances fortes

LA.02. Gestió directa del medi natural.
4_Millora d'hàbitats.

Comunitats sostenibles
Producció i consum responsables

Observacions
S'incorpora en la línia de Millora
d'hàbitats descrita a l'àmbit de
Conservació del Patrimoni.
La custòdia esdevé un element clau
per poder actuar en finca privada.
Es preveu la participació de col·lectius
amb risc d'exclusió

Informació
DACC
Propietaris
Ajuntaments

Socioeconomia

INFRAESTRUCTURES
Xarxa viària

Descripció
Consisteix en l'adequació de determinats trams de la xarxa viària pública, ja sigui amb
emporlanats puntuals, aportació de subbase
o treballs de consolidació amb
maquinària.

Justificació

Cost

Garantir al vialitat dins l'espai i la
fixació de la població.
Adequar infraestructures clau per a la
prevenció i extinció d'incendis forestals.

8.854,03€ + 81.393,64 € [romanents'21]

Font principal de finançament
Diputació de Girona, Ajuntaments i CCs

ODS relacionats
Salut i benestar
Treball decent i creixement
econòmic
Infraestructures

Observacions
Les actuacions es realitzaran segons la
Memòria valorada d'intervencions que
es va elaborar el 2021, i altres
intervencions complementàries
en
base a les demandes dels consistoris,
prioritzant les intervencions que hi
figurin al PPIEF.

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.03. Foment de l'activitat favorable als
objectius de l'espai.
5_Instal·lacions d'infraestructures de
suport a la ramaderia.

Informació
Ajuntaments
Veïns

Socioeconomia

INFRAESTRUCTURES
Punts d'aigua

Descripció
Consisteix en les tasques de manteniment de punts d'aigua de l'espai segons
incidències.

Justificació

Cost

Algunes són infraestructures pròpies,
altres són estratègiques tant en el
marc de l’extinció d’incendis de l’espai
com el suport a la població local i
l'activitat ramadera.

991,88€

ODS relacionats
Salut i benestar
Treball decent i creixement
econòmic
Infraestructures

Observacions
Les actuacions es prioritzaran en base
a les demandes dels consistoris,
segons territorialització, prioritzant les
intervencions que hi figurin al PPIEF.

Font principal de finançament
Ajuntaments i CCs

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.03. Foment de l'activitat favorable als
objectius de l'espai.
5_Instal·lacions d'infraestructures de
suport a la ramaderia.

Informació
Ajuntaments
Veïns
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PREVENCIÓ DE RISCOS
OBJECTIUS
- 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.
- Tramitar l’avaluació ambiental del PPEIF.
- Crear un marc de treball per a la confecció d'un futur Pla de Gestió
de Focs.
- Contribuir a adaptar els sistemes naturals als efectes del canvi
climàtic i els riscos associats

Prevenció
de riscos

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
Diagnosi ambiental del Pla
d'infraestructures estratègiques de
prevenció i extinció d'incendis

Descripció
Consisteix en la realització del Document Ambiental necessari per a la tramitació de
l'Avaluació Ambiental que requereix el Pla d'infraestructrues estratègiques de
prevenció i extinció d'incendis de l'Alta Garrotxa.

Justificació

Cost

Aquest document és imprescindible en
el marc de la tramitació de l'avaluació
ambiental
i l'aprovació del Pla
d'infraestructures
estratègiques
de
prevenció i extinció d'incendis forestals
a l'Alta Garrotxa.

4.990,00€ [romanents'21]

ODS relacionats
Salut i benestar
Infraestructures
Vida terrestre

Font principal de finançament
-

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.02. Gestió directa del medi.
2_Planificació per la prevenció i extinció
d’incendis forestals i per la gestió del foc.

Aliances fortes

Observacions
Aquesta actuació donarà continuïtat a
la tramitació del Pla de prevenció i
extinció d'incendis de l'Alta Garrotxa.

Informació
Ajuntaments
ADFs
Federació ADFs de la Garrotxa

Prevenció
de riscos

CONTROL D'ACTIVITATS
Servei de vigilància

Descripció
Consisteix en l'articulació d'un servei complementari al Servei d'Informació per al
control dels accessos i activitats no compatibles dins de l’ENP (especialment vinculat
a les activitats de lleure en els punts més massificats).

Justificació

Cost

Punts
de
sobrefreqüentació
i
acumulació d’activitats incompatibles
(accessos descontrolats, focs, esbarjo,
acampada, acumulació deixalles)

54.500,00€ [pendent subvenció finalista
DACC]

Font principal de finançament
DACC

ODS relacionats
Salut i benestar
Comunitats sostenibles

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.07. Vigilància de l'espai.
2_Actuacions de control i vigilància.

Vida terrestre

Observacions
El servei es realitzarà de forma itinerant
i de forma fixe. Estarà principalment
destinat al sector de Sadernes i Sant
Aniol i a la Muga, sens perjudici que
pugui realitzar serveis puntualment en
altres punts conflictius de l’espai, a
petició dels Ajuntaments.

Informació
DACC
Ajuntaments
Veïns i propietaris
Establiments dels eixos amb més
freqüentació i proliferació
d'activitats de lleure.
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DIFUSIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL
OBJECTIUS
- 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
- Redactar i desenvolupar el Pla d'Educació i Voluntariat AmbientaI de
l'ENP de l'Alta Garrotxa
- Participar en marcs de cooperació educativa

Difusió i
educació
ambiental

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Pàgina web, xarxes socials i butlletí@

Descripció
Consisteix en realitzat les tasques habituals associades a mantenir la web
actualitzada, atendre les demandes dels usuaris a través del formulari web o correu-e,
mantenir les xarxes socials i enviar el butlletí@ periòdicament.

Justificació

Cost

Aquests canals són els principals
mitjans de comunicació controlada de
l'ENP de l'Alta Garrotxa.

Personal propi

Font principal de finançament
-

ODS relacionats
Educació de qualitat
Comunitats sostenibles
Vida terrestre

Observacions
-

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.04. Ordenació de l'ús públic i
informació a l'usuari.
3_Servei d'informació als usuaris.

Informació
Públic general.

Difusió i
educació
ambiental

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Edició de material divulgatiu

Descripció
Consisteix en editar i distribuir els tríptics d’itineraris, normatives, etc, així com altres
tipologies de publicacions per tal d'informar sobre les ordenacions de l'espai i
fomentar les bones pràctiques per part de l'usuari del mateix.

Justificació

Cost

Aquests canals són els principals
mitjans de comunicació controlada de
l'ENP de l'Alta Garrotxa.

2.000,00€ + personal propi

Font principal de finançament
Diputació de Girona

ODS relacionats
Educació de qualitat
Comunitats sostenibles
Vida terrestre

Observacions
-

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.04. Ordenació de l'ús públic i
informació a l'usuari.
3_Servei d'informació als usuaris.

Informació
Públic general
Visitants de l'espai

Difusió i
educació
ambiental

EDUCACIÓ AMBIENTAL
Programa d'educació ambiental i
voluntariat de l'ENP

Descripció
Consisteix en la confecció d'un Programa d'Educació Ambiental i Voluntariat de l'ENP
per tal de Incrementar la valoració i l’estima social per l’Alta Garrotxa, per tal que
usuaris i població local entenguin i participin de la necessitat de protecció i gestió de
l'espai.

Justificació

Cost

Necessitat
de
realitzar
tasques
d'educació ambiental a l'espai donada
la proliferació de perfils d'usuari a
l'espai.

13.612,50€ [romanents'21] + personal
propi

Font principal de finançament
-

ODS relacionats
Educació de qualitat
Comunitats sostenibles

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.05. Educació Ambiental
2_Programa permanent d'educació i
voluntariat ambiental

Vida terrestre

Observacions
-

Informació
Públic general
Visitants de l'espai
Població local
Agents educatius
Ajuntaments

Difusió i
educació
ambiental

EDUCACIÓ AMBIENTAL
Servei d'informació i sensibilització
ambiental

Descripció
Consisteix en articular un servei d’informació i educació ambiental de l’ENP,
especialment centrat en els punts més freqüentats i d’accés principal a l’Alta Garrotxa,
per tal de sensibilitzar el públic general que visita l'espai.

Justificació

Cost

Necessitat de conscienciar el visitant
sobre les activitats compatibles amb la
preservació dels valors naturals i
culturals de l'ENP.

67.022,55 + personal propi

Font principal de finançament
CAG-preu públic

ODS relacionats
Educació de qualitat
Comunitats sostenibles
Vida terrestre

Observacions
-

Línies del Pla de protecció
relacionades
LA.04. Ordenació de l'ús públic i informació
3_Servei d'informació als usuaris.
LA.05. Educació Ambiental
2_Programa permanent d'educació i
voluntariat ambiental

Informació
Públic general
Visitants de l'espai
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04 RESUM EXECUTIU
Taula 1. Detall del pressupost
associat a actuacions
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04 RESUM EXECUTIU
Gràfic 1. Distribució de despeses
En relació a les despeses, en aquest gràfic s'ha contemplat la despesa prevista vinculada al
Servei de Guardes Rurals pendent de tramitació per part del DACC, per tal de tenir una
idea global de la distribució de les despeses probables del Pressupost del Consorci.

En el gràfic queda constatat com l'ordenació de l'ús públic, a través del Servei de Guardes
Rurals -Prevenció de riscos- i del Servei d'Informació i Educació Ambiental -Ús públiccompromet el Pressupost del Consorci de forma important, motiu pel qual cal cercar vies
complementàries de finançament.

