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I. PRESENTACIÓ
En el present document s’inclouen aquelles actuacions que es preveu executar el 2020
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 2020 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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A part de les actuacions que es preveu executar totalment amb l’aportació ordinària
dels membres del Consorci, s’inclouen algunes actuacions o línies de treball per les
quals es preveu obtenir una subvenció, com és el cas de la línia de recuperació
d’espais oberts i en el mateix programa es preveu una quantia per al possible cofinançament.
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 provisional, en base a
les al·legacions presentades durant el període d’informació pública.
♦ 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 fer

un protocol de seguiment de l’estat de

conservació dels alzinars de l’espai, centrat principalment 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 de la
Comissió Tècnica i responsable de les següents actuacions:
 Elaboració d’un document sobre la viabilitat de valoritzar i
protegir el cel nocturn en zones d’interès
 Estudi dels serveis ecosistèmics culturals de la comarca
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Paral·lelament, el Consorci participa activament en altres actuacions del mateix
document. Les més significatives en l’àmbit de treball del Consorci són les
detallades a continuació:
 Elaboració del Pla d’ús públic
 Identificació de les activitats turístiques en les àrees naturals
més sensibles i dels seus impactes
 Confecció de les fitxes i la cartografia de sensibilitat en base a
les principals activitats d’ús públic de la comarca (en substitució
al protocol de seguiment de valors naturals en zones sensibles).
Complementàriament, el Consorci forma part del Grup Impulsor de
Renovació de la Carta, procés que es durà a terme al llarg de 2020 i que
pretén, mitjançant un període participatiu, construir de nou aquest document
marc a partir de la col·laboració de tots els agents implicats, així com experts
en l’àmbit del turisme.
♦ 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
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♦ 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
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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

GENERAL
Construcció d’un sistema cartogràfic per la identificació de valors naturals
Descripció

Consisteix en l’elaboració d’un sistema d’informació geogràfic per
facilitar la identificació de valors naturals i possibles afectacions en
un punt o sector determinat de l’EIN.

Justificació

Són nombroses les consultes que es realitzen al Consorci
sol·licitant informació sobre els valors de l’EIN, ja sigui des dels
Ajuntaments, Consells Comarcals o Departaments de la Generalitat.
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Aquesta eina ha de permetre automatitzar les consultes i agilitzar la
resolució de demandes des d’altres ens.
Termini

Desembre de 2020

Cost

2.000,00 € + personal propi

Finançament

DTES

Observacions
Aquesta actuació es preveu fer de forma coordinada amb el PNZVG.

Informació

DTES, Ajuntaments, Consells Comarcals, PNZVG.

FLORA
Seguiment de Dichoropetalum schotti, estudi demogràfic i cartografia dels
hàbitats potencials
Descripció

Consisteix en la continuïtat del cens de la població i la identificació
dels principals impactes.
Complementàriament es realitzarà un estudi demogràfic que
permetrà aprofundir en el cens i establir tendències en relació a la
dinàmica de la població.
Paral·lelament, es farà una cartografia del seu hàbitat potencial per
tal de poder executar en un futur 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 2020

Cost

4.200,00 € + 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.
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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 20120

Cost

Personal propi

Finançament

600,00 €

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.

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 de tot el seu període reproductiu (vols
nupcials – polls volanders). Complementàriament es farà un estudi
de les àrees de campeig per ajustar les àrees per realitzar un
seguiment acurat 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

Termini

Octubre de 2020
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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.
Informació

Escaladors/DTES/CAR

MEDI FÍSIC
Estudi sobre els sòls de l’Alta Garrotxa (fase II)
Descripció

Estudi exhaustiu dedicat al coneixement de la composició, morfologia i
funcions dels sòls de l’Alta Garrotxa. L’objectiu és cobrir el sector oest
de l’espai, corresponent a la fase II de l’estudi.

Justificació

Declaració de Viena sobre els sòls 2015

Termini

Desembre 2020

Cost

9.014,50 + personal propi

Finançament

DTES

Observacions
Aquesta actuació ha de permetre en un futur establir un codi de bones pràctiques per a
la conservació de sòls dins de l’espai.
Informació

DTES

HÀBITATS
Projecte de recuperació d’hàbitat d’espai obert vinculat a prats i pastures
Descripció

Consisteix en la recuperació d’espai obert en punts estratègics de
l’espai. 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. Demanda dels ramaders. Consens.

Termini

Desembre 2020

Cost

7.500,00 + personal propi
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Finançament

DTES

Observacions
Aquesta partida ha de permetre cofinançar un projecte elaborat pel Consorci en el
marc de la convocatòria de subvencions per als espais naturals de Catalunya, 2020,
actualment pendent de subvenció.
Informació

Propietaris/Ajuntaments/DTES/DARP

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.

Justificació

-

Tala dels peus tractats i tractament de les restes vegetals.

-

Repassos en zones ja intervingudes.

LIC. Directiva Hàbitats. Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual
es regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

Termini

Octubre de 2020

Cost

6.100,00 + personal propi

Finançament

DTES

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.
Informació

Propietaris/Ajuntaments/DTES

Projecte d’establiment d’una xarxa d’indicadors ambientals
Descripció

Consisteix en l’elaboració del Pla d’implementació de la Xarxa
d’Indicadors Ambientals de la Garrotxa i l’Alta Garrotxa, per tal de conèixer
l’estat actual i l’evolució de l’espai i la comarca en general. Aquest
coneixement ha de servir per millorar l’aproximació als serveis
ecosistèmics i per analitzar l’impacte ambiental de l’activitat humana. El

Pla ha d’establir els aspectes referents a la implementació de la xarxa:
detall de tasques, cronograma, recursos humans i econòmics
necessaris, agents implicats, responsables i sistema d’avaluació.
Justificació

LIC. Directiva Hàbitats.
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Termini

Desembre de 2020

Cost

2.000,00 € + personal propi

Finançament

DTES

Observacions
Aquesta actuació s’ha planificat de forma coordinada amb el PNZVG i el SIGMA per
poder treballar de forma coordinada en relació a la bateria d’indicadors ambientals de
la comarca.
Informació

1.2.

DTES/Ajuntaments

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Recondicionament del Pont del Bolacell (fase II)
Descripció

L’actuació consisteix en la reconstrucció de les parets de pedra
esfondrades que hi ha als accessos del pont. Aquesta actuació dona
continuïtat als treballs de paleteria realitzats el 2019 per garantir la
preservació de l’estructura existent.

Justificació

Posada en valor del patrimoni cultural de l’espai.

Termini

Desembre de 2020

Cost

3.550,00 € + personal propi

Finançament

DdGi, CC i Ajuntaments

Observacions
Aquesta actuació es realitza a petició de l’Ajuntament de Camprodon per tal de
garantir la preservació del Pont a mig-llarg termini.
Informació

Ajuntament/Entitats/Veïns/Propietaris
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Àmbit 2. ÚS PÚBLIC
Objectius generals

-

Participar en projectes transversals relacionats
amb les activitats de lleure i l’ús públic (CETS, Pla
ús públic, etc.)

-

Ordenar les principals activitats vinculades a ús
públic per comptabilitzar els usos amb les activitats
de lleure

-

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

2.0 GENERAL
Seguiment i renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible de la comarca
Descripció

Consisteix en el seguiment general de la CETS, en especial de les
actuacions de les que el Consorci és responsable:
-

Elaboració d’un document sobre la viabilitat de valoritzar i
protegir el cel nocturn en zones d’interès

-

Estudi dels serveis ecosistèmics culturals de la comarca

D’altra banda, cal destacar la importància cabdal per a l’espai d’un altre
dels documents i en els que el Consorci està treballant activament, que
és el Pla d’ús públic. La tasca principal del Consorci és participar en les
diferents comissions tècniques i en l’elaboració de documents
estratègics en el marc de la Carta.
Complementàriament, aquest 2020, el Consorci formarà part activa del
Grup Impulsor de Renovació de la CETS, constituït a partir de
membres de la Comissió Tècnica.
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Justificació

Acord de Consell Plenari (2016) de participació i aprovació del
programa d’actuacions de la CETS per al període 2016-2020.

Termini

Desembre de 2020

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
Manteniment d’equipaments i de senyalització
Descripció

Revisions periòdiques, senyalització i reparacions de tanques, etc.

Justificació

Responen a necessitats d’ordenació de l’espai.

Termini

Desembre de 2020

Cost

6.000,00 €+ personal propi

Finançament

DdGi / DTES / Ajuntaments i CC

Observacions
Informació

Ajuntaments/Centres excursionistes/Itinerànnia

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 2020

Cost

0,00 € + personal propi
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Finançament

DdGi / Ajuntaments i CC

Observacions
Es preveu el finançament a través del FEDER i el Pla de Foment demanat pel Consell
Comarcal de la Garrotxa – Turisme Garrotxa (pendent de formalització).
[* Es preveuen unes despeses de gestió que s’imputen a les partides de funcionament i estructura del
gestió del Pressupost del Consorci]

Informació

Ajuntaments/ Consell Comarcal Garrotxa/Turisme Garrotxa

Gestió d’escombraries
Descripció

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.

Justificació

Responen a necessitats d’ordenació de l’espai.

Termini

Octubre de 2020

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.
Informació

Ajuntaments / escaladors

Condicionament de camins pedestres
Descripció

Consisteix en l’adequació de determinats camins pedestres que
conformen part de la xarxa pública dins de l’àmbit de l’espai.
Principalment es tracta del camí que porta a Sant Miquel de
Comaderoure i el camí de la Font Fradera, a Sant Llorenç de la Muga.

Justificació

Garantir l’estat de conservació dels camins
Demanda Ajuntaments

Termini

Desembre 2020

Cost

4.000,00 € + personal propi

Finançament

Ajuntaments i CC/DdGi

Observacions
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Les intervencions previstes en aquesta actuació han estat totes sol·licitades pels
Ajuntaments.
Informació

Ajuntaments/Visitants/Itinerànnia

Neteja i marcatge d’itineraris i GRs
Descripció

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 2020

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

2.2 REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LLEURE
Regulació de l’escalada
Descripció

Gestió d’incidències / Informes periòdics en base a demandes i
informes d’aus / Senyalització dels sectors si s’escau / Difusió de la
regulació (segons les necessitats).

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

Termini

Desembre de 2020

Cost

Personal propi

Observacions
En data de 25/11/19, i a l’espera de l’aprovació del Pla de Protecció del medi natural i
del paisatge, el Consell Plenari ha aprovat una regulació de l’escalada provisional.
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Paral·lelament, en el marc del projecte de millora d’atenció al visitant realitzat a finals
de 2019, s’ha previst una actualització de la senyalització i material de difusió en
relació a la regulació d’aquesta activitat en base a aquesta regulació provisional.
Informació

DTES/Ajuntaments/Escaladors/Propietaris/CAR

Aplicació de la regulació del descens de barrancs vigent
Descripció

Aplicació de la Regulació provisional per a la pràctica del descens de
barrancs a l’Alta Garrotxa

Justificació

Regulació aprovada per Consell Plenari en data de 25/11/19 (pendent
de publicació al BOP)

Termini

Desembre de 2020

Cost

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 (Sadernes)
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-Octubre 2020

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 amb l’emissió de les corresponents autoritzacions de
pas nominals.
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

Actuacions de manteniment/millora en trams de la xarxa viària pública

Justificació

PPEIF. Vialitat a l’espai.

Termini

Desembre de 2020

Cost

5.500,00€ + 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.
Informació

Ajuntaments/veïns

Programa d’Actuacions - 2020

Manteniment i millora dels punts d’aigua
Descripció

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 2020

Cost

7.400,00€ + 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.
Informació

Ajuntaments/ Propietaris/ Ramaders / Bombers/ADFs

Recuperació d’un tram empedrat al nucli de Lliurona
Descripció

Consisteix en la recuperació dels carrers empedrats del nucli de
Lliurona, que s’havien perdut darrerament.

Justificació

Conservació del patrimoni arquitectònic i millora de la qualitat de vida
de la població.

Termini

Desembre de 2020

Cost

5.000,00€ + Personal propi

Finançament

Ajuntaments i CC

Observacions
Aquesta actuació dona continuïtat a les intervencions successives per millorar els
carrers i les infraestructures en general del nucli de Lliurona.
Informació

Ajuntament/veïns
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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.

4.1. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
Revisió del PPEIF de l’Alta Garrotxa
Descripció

Consisteix en la revisió integral del PPEIF de l’Alta Garrotxa per
garantir la seva tramitació i aprovació definitiva.

Justificació

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

Termini

Desembre 20120

Cost

4.500,00 € + personal propi

Finançament

DdGi /Ajuntaments i CC

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
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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):
Informació

Ajuntaments/DTES/DARP/Cos de Bombers

Instal·lació d’un polsador d’emergències a Sant Aniol d’Aguja
Descripció

Consisteix en la instal·lació d’un polsador d’emergències a Sant Aniol,
un dels punts més freqüentats de l’espai. El polsador permetrà establir
contacte des d’un punt exterior de la Rectoria amb el Cos de Bombers
directament.

Justificació

Efectivitat i rapidesa de resposta en cas d’emergència o accident.

Termini

Juny de 2020

Cost

1.700,00 € + personal propi

Finançament

DdGi

Observacions
Durant el 2019 s’ha aprovat el conveni per part del Consorci però està pendent de la
signatura per part del Cos de Bombers. Es preveu la instal·lació durant el primer
semestre de 2020.
Informació

Ajuntament/ASA/Cos de Bombers

Estassades complementàries a les cremes de Monars
Descripció

Consisteix en l’estassada dels sectors afectats per les cremes
controlades de Monars.

Justificació

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

Termini

Desembre 2020

Cost

2.500,00 € + personal propi

Finançament

DdGi

Observacions
Aquestes intervencions previstes es realitzen de forma coordinada amb el DARP, el
Cos de Bombers i el DTES.
Informació

Ajuntaments/DTES/DARP/Cos de Bombers
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4.2. CONTROL D’ACTIVITATS
Servei de vigilància
Descripció

Servei per al control d’activitats no compatibles dins de l’EIN

Justificació

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

Termini

Novembre 2020

Cost

8.540,63 € + personal propi

Finançament

DdGi / 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, 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
sensibilitzar el agents del territori

-

Participar en marcs de cooperació educativa

l’espai

i

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 2020

Cost

Personal propi

Observacions
Informació

Públic general
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Tríptics i material divulgatiu
Descripció

Editar i distribuir els tríptics d’itineraris, normatives, etc, així com altres
tipologies de publicacions. Per aquesta anualitat es preveu l’edició d’un
plànol guia de situació de l’espai.

Justificació

Permet informar als usuaris, la població local, als visitants, etc. de les
activitats, valors i normatives de l’ENP.

Termini

Maig de 2020

Cost

1.500,00 € + Personal propi

Finançament

DTES

Observacions
El material divulgatiu ha de permetre les tasques d’informació i educació ambiental que
es realitzen des de Sadernes, el principal punt d’accés dins de l’espai protegit.
Informació

Públic general/Escaladors

5.2. INFORMACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL
Servei d’informació i educació ambiental
Descripció

Servei d’informació i educació ambiental de l’EIN

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. 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 2020

Cost

11.000,00 € + personal propi

Finançament

DdGi / DTES / Ajuntament i CC

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, sens perjudici que pugui realitzar serveis
en altres punts sobrefreqüentats de l’espai, a petició dels Ajuntaments.

Programa d’Actuacions - 2020

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

Fonts de finançament
ÀMBIT

Programa

Subprograma

Actuació

Suport al DTES a la redacció d'informes
General

Flora
Conservació del
patrimoni

Conservació
del patrimoni
natural

Medi físic

DdGi

DTES

Consells i
Ajs

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Elaboració d'un sistema cartogràfic per a
l'elaboració d'informes

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Suport a la redacció i tramitació del Pla de
protecció de l'Alta Garrotxa (al·legacions)

4.000,00 €

0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

Seguiment Dichoropelatum schotti

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Estudi demogràfic sobre la població de
Dichoropelatum schotti

1.700,00 €

0,00 €

1.700,00 €

0,00 €

Cartografia de l'hàbitat potencials de
Dichoropelatum schotti

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

600,00 €

0,00 €

600,00 €

0,00 €

Seguiment de l'àguila daurada i estudi de les
noves zones de campeig

2.600,00 €

0,00 €

2.600,00 €

0,00 €

Estudi per al coneixement dels sòls de l'AG
(fase II)

9.014,50 €

0,00 €

9.014,50 €

0,00 €

Seguiment de Dryopteris remota
Fauna

Cost total
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Projecte de recuperació d'espais oberts

7.500,00 €

0,00 €

7.500,00 €

0,00 €

Mesures de control de flora invasora

6.100,00 €

0,00 €

6.100,00 €

0,00 €

Pla executiu per a la implementació de la XIA

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

3.550,00 €

2.050,00 €

0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Manteniment equipaments i senyalització

6.000,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

3.500,00 €

Gestió escombraries

2.800,00 €

900,00 €

900,00 €

1.000,00 €

Condicionament de camins terrestres

4.000,00 €

1.500,00 €

0,00 €

2.500,00 €

Neteja i marcatge itineraris i GRs

6.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

3.000,00 €

Regulació de l'escalada

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Descens de
barrancs

Aplicació regulació barrancs vigent

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Accés
motoritzat

Regulació de l'accés motoritzat

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Xarxa viària

Manteniment xarxa viària

5.500,00 €

2.500,00

0,00 €

3.000,00

Abastament
aigua

Arranjament Bassa dels Plans

6.500,00 €

2.500,00

0,00 €

4.000,00

Hàbitats

Conservació
Patrimoni
del patrimoni
cultural i
Reacondicionament del Pont del Bolacell
cultural
arquitectònic
Seguiment de la CETS
Lleure en
general
Ordenació de
les activitats
de lleure
Ús públic

Senderisme

Escalada
Regulació de
les activitats
de lleure

Desenvolupament
socioeconòmic

Serveis
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Manteniment de punts d'aigua
Edificacions
Incendis

Prevenció de riscos

Planificació i
gestió

Control
d'activitats

TOTAL

Difusió i
comunicació

900,00 €

0,00 €

0,00 €

Recuperació d'un tram de camí del poble de
Lliurona

5.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

Revisió i actualització del PPEIF

4.500,00 €

2.500,00 €

0,00 €

2.000,00 €

1.700,00 €

1.100,00 €

0,00 €

600,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

0,00 €

0,00 €

8.540,63 €

4.200,00 €

1.000,00 €

3.340,63 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

500,00 €

0,00 €

11.000,00 €

5.500,00 €

2.500,00 €

3.000,00 €

Instal·lació d'un polsador a Sant Aniol
Gestió
emergències Estassades complementàries a les cremes
Monars
Vigilància
Mitjans
digitals

Comunicació i
educació ambiental

900,00 €

Servei vigilància de la Guarderia Rural
Web, xarxes socials i butlletí

Mitjans en
paper

Tríptics i material informatiu - Plànol Guia

Servei
informació

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

108.005,13 € 31.650,00 €

45.914,50 € 30.440,63 €
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Gràfic 1. Distribució de les despeses per àmbits del Programa

segons fonts de finançament

d’Actuacions
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Gràfic 2. Distribució de les despeses del Programa d’Actuacions
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