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1. PROGRAMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Segons EUROPARC-España (2005b), el seguiment de l’ús públic és el procés d’observació
repetida i sistemàtica de les actuacions recollides als diferents programes del Pla d’ús
públic, dissenyat amb finalitats concretes, seguint protocols preestablerts i realitzat
mitjançant mètodes d’obtenció de dades comparables. Així, s’entén per avaluació de l’ús
públic, el judici del grau d’assoliment de determinats objectius, establerts amb anterioritat,
del Pla d’ús públic o dels programes que el composen. La informació per portar a terme
aquesta avaluació pot provenir de fonts diverses, tot i que habitualment l’esmentat
seguiment hi té un paper fonamental. Quan es tracta d’efectuar un procés d’observació
repetida i sistemàtica, l’eina que habitualment s’utilitza és un sistema d’indicadors, i en
aquest es basen múltiples programes de seguiment en els àmbits més diversos.
Les característiques desitjables d’un sistema d’indicadors per a un espai natural protegit han
estat exposades en diferents documents. Entre aquests, el manual Evaluación del papel que
cumplen los equipamientos de uso público en los espacios naturales protegidos, editat per
EUROPARC-España (d’ara en endavant citat com Manual d’Europarc) constitueix un
referent bàsic, per al seguiment i avaluació dels equipaments del Montseny.
D’altra part, en el Parc del Montseny s’efectua ja un càlcul d’indicadors associats al sistema
de qualitat relatius als equipaments i serveis d’ús públic i aquests constitueixen un altre
referent fonamental a considerar en el present disseny del programa de seguiment i
avaluació del PUP del Montseny.
Finalment, indiquem que la Diputació de Barcelona va encarregar a TRANS l’anàlisi de la
Qualitat i competitivitat de l’oferta i l’estructura de gestió del conjunt d’equipaments de la
Xarxa de Parcs naturals de la Diputació de Barcelona. En aquest marc, el Document del
Sistema de Mesura de Resultats. El sistema d’informació i d’indicadors efectua també una
reflexió i propostes relatives a com estructurar aquest sistema i efectua una definició inicial
d’indicadors.
En concret per al cas del Parc del Montseny, i considerant les característiques de l’espai i la
seva pertinença a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona, els trets desitjables que
hauria de reunir el sistema d’indicadors es podrien resumir en els següents:
-

Que aprofiti la recollida d’informació i càlculs que ja s’efectuen actualment (sistema
de qualitat, enquestes a visitants, etc.).

-

Que l’obtenció de la informació de partida per al càlcul dels indicadors es pugui
efectuar de forma rutinària, o es pugui integrar fàcilment en la gestió del Parc sense
requerir recursos addicionals als actuals o previstos a curt termini.
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-

Que sigui adequat a la realitat dels equipaments i de l’ús públic dels Parcs gestionats
per l’Àrea d’Espais Naturals.

-

Que tingui relació amb les propostes del PUP del Parc en qüestió.

-

Que permeti la comparació entre espais, encara que aquests siguin de
característiques diferents i els seus PUP continguin propostes diferents: una part dels
indicadors hauria de ser comuna i una part específica. Els indicadors comuns han de
ser els bàsics per poder fer seguiment en qualsevol espai protegit.

Pel que fa als dos referents bàsics esmentats, podem fer les següents consideracions sobre
els indicadors del Manual d’Europarc respecte dels indicadors del Sistema de Qualitat del
Parc:
-

Els indicadors del Manual són clarament més intencionats que els indicadors d’un
sistema de qualitat (per exemple el del Montseny), que en molts casos són més aviat
descriptors que indicadors. En aquest sentit són preferibles els del Manual, tot i que
cal més esforç o enquestes específiques per obtenir-los.

-

Molts dels indicadors del Manual no són indicadors sintetitzats en una xifra, cosa que
dificulta la comparació entre Parcs.

-

El sistema fa referència només a equipaments i no contempla altres aspectes de l’ús
públic. Algun aspecte d’equipaments (neteja, manteniment...) potser queda reflectit
de forma específica.

-

Alguns dels indicadors proposats són poc sensibles a l’evolució del que es vol
avaluar: són del tipus “existència o inexistència de... “, i les unitats de mesura de
l’indicador són si / no. La majoria corresponen a elements bàsics de la planificació i
gestió de l’ús públic i podrien tractar-se més com a llista de verificació que com a
sistema d’indicadors.

Finalment, i com a darrera consideració en relació al PUP del Montseny, l’execució
d’algunes actuacions proposades en diferents programes es basen en el desenvolupament
del programa de seguiment o hi fan referència.
Els objectius que es fixen per al programa de seguiment i avaluació del PUP del Parc del
Montseny són:
-

Avaluar el grau de compliment de les propostes del PUP.

-

Conèixer l’evolució de les dades bàsiques que caracteritzen la demanda i l’oferta de
l’ús públic al Parc.

-

Avaluar l’efectivitat de les principals actuacions implantades pel PUP.

-

Detectar l’aparició o avaluar els impactes sobre l’entorn generats per l’ús públic.
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Conèixer l’evolució d’algunes variables socioeonòmiques associades a l’ús públic.

Considerant tot aquest marc, el programa de seguiment i avaluació s’estructura a partir de
diversos elements:
-

Per donar cumpliment a l’actuació 1.1.3:
Estableix una llista de verificació de les actuacions del propi PUP, a
respondre anualment, i en la qual aquestes es classifiquen en tres
categories: realitzades o engegades completament, en curs de
desenvolupament, i no iniciades.
La redacció d’un informe d’avaluació dels indicadors, que:
•

Avaluarà la llista de verificació i els indicadors calculats en el
Sistema de Qualitat en la gestió dels equipaments i serveis
d’ús públic.

•

Avaluarà els indicadors que es defineixen específicament per
al Pla de seguiment i avaluació d’aquest PUP.

•

Avaluarà els descriptors ja calculats actualment en relació a
l’ús públic i que s’incorporen a les memòries anuals del Parc
(nombre de visitants, aforaments a les diverses carreteres,
etc).

•

Validarà el sistema d’indicadors i proposarà la seva modificació
si es considera convenient. Aquesta modificació s’integrarà
dins el Pla Anual de Millores.

-

Per donar compliment a l’actuació 2.5.3:
Vincula el sistema de seguiment del PUP al Sistema de Qualitat en la
gestió dels equipaments i serveis d’ús públic, de manera que aquest
darrer constitueix un dels elements bàsics del Programa de seguiment
i avaluació.

-

Per completar aspectes no contemplats, o no suficientment, en els dos casos
anteriors:
Incorpora bona part dels indicadors utilitzats pel Manual d’Europarc.
Completa els indicadors del Manual amb alguns indicadors de càlcul
senzill proposats per TRANS en el Sistema de Mesura de Resultats
(SMR), i alguns indicadors utilitzats en l’Avaluació del sistema d’espais
naturals protegits de Catalunya (ICHN) relatius a l’ús públic.
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-

Per poder fer seguiment de l’impacte de l’ús públic sobre l’entorn i donar compliment
a l’actuació 9.1:
Incorpora a l’informe d’avaluació dels indicadors, els resultats dels
estudis del Programa de seguiment de paràmetres ecològics del Parc
que aportin informació sobre les àrees d’ús públic intensiu i les àrees
d’ús públic d’especial atenció.

La Taula D12. 1.1 mostra els indicadors associats a cada programa o subprograma
procedents del Sistema de Qualitat, del Manual d’Europarc, del Sistema de Mesura de
Resultats, o de l’avaluació dels espais naturals protegits de la ICHN, i indicant també aquells
casos en què fonamentalment l’avaluació s’efectua a partir de la llista de verificació. Cada
indicador es referencia amb el nom o codi en què apareix al document respectiu. El nom
complet de l’indicador es detalla a l’apartat corresponent d’aquest mateix capítol i la
caracterització completa de l’indicador es presenta a l’Apartat D12.2. Com s’observarà,
alguns indicadors són útils per fer seguiment en més d’un programa. Preferentment el càlcul
dels indicadors s’efectuarà amb periodicitat anual.
La fitxa de cada programa (o subprograma, si és el cas) presenta quins són els indicadors
que s’associen a aquests.
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Taula D12. 1.1 Taula resum dels indicadors associats a cada programa o subprograma.
Programa
Subprograma
Llista de
verificació

Sistema de Qualitat1

SMR3

Manual
Europarc2

ICHN4

1. Programa de gestió i
direcció
1.1. Àmbit de l'administració
estructura organitzativa

gestora:

X

Incidències
Suggeriments

4, 5, 6, 7,
8B

Disconformitats
Grau de compliment
del Pla anual de Millora
1.2. Relacions amb la iniciativa privada:
regulació i cooperació

Elaboració de plecs de 32
condicions
Elaboració de convenis

1.3. Equipaments d’administració

2. Programa d'acollida:
equipaments i serveis públics

X

-

-

1.4. Formació

Formació

9, 10

2.1. Equipaments i serveis d’ús públic

Inspecció
equipaments

-

-

en 12, 13, 16, (Número de (1.21)
28, 29, 30, visitants)
37, 38
Enquestes
de
(Valoració
satisfacció, en relació a
de l’usuari)
l’equipament
Ocupació
d’equipaments

2.2. Itineraris senyalitzats i recomanats
2.3. Transport públic

17, 27, 39

(5.3)
(5.4)
3.11
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Subprograma
2.4. Neteja i manteniment

Llista de
verificació

Sistema de Qualitat1

SMR3

ICHN4

Operacions de neteja i
manteniment
d’itineraris

2.5. La gestió ambiental dels equipaments i
serveis: Catàleg de bones pràctiques
2.6. L’accessibilitat dels equipaments i
serveis

Manual
Europarc2

25, 26
Enquestes
de 18, 19, 20,
satisfacció, en relació a 21, 22, 23,
l’equipament
24

3. Programa de senyalització

5.3

4. Programa d'informació i
comunicació
4.1. Informació

Enquestes
de
satisfacció, en relació
al personal
Consultes i atencions

4.2. Comunicació i promoció del Parc
4.3. Exposicions i audiovisuals

35, 36
Enquestes
de
satisfacció, en relació a
l’equipament

4.4. Publicacions
5. Programa d'educació
ambiental i interpretació del
patrimoni

-

6. Programa de voluntariat i
estades en pràctiques

-

7. Programa de participació

-

5.10
3

(5.11)

3.3
32
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Programa

Subprograma

Llista de
verificació

8. Programa de
desenvolupament
socioeconòmic

-

9. Programa de prevenció i
correcció d'impactes

-

X

10. Programa de seguretat

-

X

11. Programa de qualitat

-

X

12. Programa de seguiment i
avaluació

-

X

Sistema de Qualitat1

Manual
Europarc2

SMR3

ICHN4
6.21

Els codis entre parèntesi corresponen a indicadors més simples i menys informatius que els indicats sense parèntesi per a aquell mateix
programa o subprograma. Es recomana calcular els indicadors entre parèntesi només en el cas que hi hagués impossibilitat de calcular
els indicadors més informatius a causa de la manca de dades o de recursos.
1 Sistema de Qualitat en la gestió dels equipaments i serveis d’ús públic (Parc del Montseny)
2 Evaluación del papel que cumplen los equipamientos de uso público en los espacios naturales protegidos (EUROPARC-España)
3 Document del Sistema de Mesura de Resultats. El sistema d’informació i d’indicadors (TRANS)
4 Avaluació del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya (ICHN)
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Indicadors de gestió i direcció

L’eina bàsica del seguiment de la gestió i direcció és l’avaluació del grau d’execució del
PUP, de manera que la llista de verificació és l’instrument més global que es proposa per a
l’avaluació i seguiment, específicament en l’àmbit de l’administració gestora. A més, alguns
indicadors del Sistema de Qualitat i del Manual d’Europarc tenen relació directa amb les
actuacions proposades dins dels subprogrames 1.1 i 1.2.
El subprograma 1.3 consta d’una sola actuació relativa a l’adequació de la masia Mariona,
de manera que l’indicador és únicament l’execució o no de l’actuació, cosa que s’efectua a
través de la comprovació amb la llista de verificació.
Els

indicadors

del

subprograma

1.4

reflecteixen

aspectes

complementaris.

Els

corresponents al Sistema de Qualitat ja s’estan calculant actualment.
El llistat d’indicadors proposats és:

1. Programa de gestió i direcció
1.1. Àmbit de l'administració gestora: estructura organitzativa
Llista de verificació
Incidències
Sistema de Qualitat

Suggeriments
Disconformitats
Grau de compliment del Pla anual de Millora

Manual d’Europarc 4

Relació entre el pressupost d'ús públic i la superfície de
l'espai protegit

Manual d’Europarc 5

Relació entre el pressupost anual dels equipaments i el
pressupost total anual de l'espai protegit

Manual d’Europarc 6

Evolució del pressupost dedicat als equipaments en els
darrers 3 anys

Manual d’Europarc 7

Relació entre el pressupost anual dels equipaments i en
nombre de visitants que reben

Manual d’Europarc 8B

Nombre d'hores anuals de dedicació dels tècnics d'ús públic
a l'espai protegit

1.2. Relacions amb la iniciativa privada: regulació i cooperació
Sistema de Qualitat

Elaboració de plecs de condicions
Elaboració de convenis
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Existència de mecanismes de comunicació estables entre
els equipaments i les entitats, organitzacions i institucions
Manual d’Europarc 32
vinculades a la gestió de l'espai protegit, i tipologies
d'aquests mecanismes
1.3. Equipaments d’administració
Llista de verificació
1.4. Formació

Sistema de Qualitat

Formació

Manual Europarc 9

Nivell de formació del personal d'atenció al públic en relació
a la formació exigida per a les tasques que exerceix

Manual Europarc 0

Nombre de cursos de formació continua als que assisteix
anualment el personal d'atenció al públic i mitjana del
nombre d'hores de formació anual per treballador

Observacions als indicadors proposats:
-

Manual d’Europarc 32: tot i que el manual fa referència a organismes, entitats i
institucions, atès que l’indicador s’utilitza en el subprograma 1.2, caldria computar
si existeixen aquests canals en relació a entitats i institucions de la iniciativa
privada.
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Indicadors d’acollida, ocupació i freqüentació

El programa d’acollida és un dels més amplis del PUP, amb un important nombre
d’actuacions que abasten un ampli ventall de temes. Així mateix, els aspectes relatius a
equipaments i serveis són una peça bàsica en la planificació de l’ús públic en qualsevol
espai natural, i per aquest motiu el nombre d’indicadors que els diversos sistemes de
seguiment hi dediquen és també ampli. Entenent que pot haver-hi certa dificultat per destinar
recursos suficients per obtenir tots els indicadors que es llisten, es dóna l’opció per a alguns
temes amb un elevat nombre d’indicadors, de calcular alguns indicadors més simples, però
alhora molt menys informatius, que substituirien els indicadors inicialment desitjables.

2. Programa d'acollida
2.1. Equipaments i serveis d’ús públic
Inspecció en equipaments
Sistema de Qualitat

Enquestes de satisfacció, en relació a l’equipament
Ocupació d’equipaments

Manual Europarc 12

Tipologies d'equipament d'ús públic i nombre d'equipaments
de cada tipologia en relació a la superfície de l'espai protegit

Manual Europarc 13 Nombre de serveis que ofereix el centre de visitants
Manual Europarc 16

Existència de suports específics per exposar informació
d'actualitat sobre l'espai protegit i el seu entorn

Manual Europarc 28

Nombre d'espectadors/any que visualitzen
respecte al d'usuaris del centre de visitants

Manual Europarc 29

Nombre de visitants de l'exposició permanent respecte al
d'usuaris del centre de visitants

l'audiovisual

Nombre d'usuaris anuals del centre de visitants, de les
Manual Europarc 30 oficines d'informació i de les aules de natura, en relació al
nombre de visitants de l'espai protegit
Manual Europarc 37

Satisfacció dels usuaris amb l'atenció rebuda en els centres
de visitants i en els punts d'informació

Manual Europarc 38 Satisfacció dels usuaris amb la informació rebuda en els
centres de visitants i en els punts d'informació
SMR

(Número de visitants)
(Valoració de l’usuari)

ICHN

(1.21 Visites rebudes)
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2.2. Itineraris senyalitzats i recomanats
Manual Europarc 17

Longitud (m) de senders interpretatius per hectàrea de
superfície de l'espai protegit

Nombre i llistat de tòpics i altres informacions que ofereixen
Manual Europarc 27 els senders interpretatius, i percentatge de senders que
tracten cada tòpic
Satisfacció general dels visitants respecte als senders
interpretatius, a l'exposició permanent i a l'audiovisual del
Manual Europarc 39
centre de visitants i a les activitats de l'aula de natura en les
que ha participat
ICHN

53

Plafons informatius

ICHN

5.4

Itineraris i camins senyalitzats

3.11

Accés motoritzat

2.3. Transport públic
ICHN
2.4. Neteja i manteniment
Sistema de Qualitat

Operacions de neteja i manteniment d’itineraris

2.5. La gestió ambiental dels equipaments i serveis: Catàleg de bones pràctiques
Manual Europarc 25 Disposició en els equipaments d'un pla de gestió ambiental
Manual Europarc 26

Existència de missatges que expliquin als visitants les
actuacions dels plans de gestió ambiental dels equipaments

2.6. L’accessibilitat dels equipaments i serveis
Sistema de Qualitat

Enquestes de satisfacció, en relació a l’equipament

Disponibilitat d'aparcaments en els equipaments per a
Manual Europarc 18 diferents tipus de vehicle (turismes, vehicles de discapacitats,
autobusos i bicicletes)
Manual Europarc 19

Percentatge de possibles situacions de risc en l'accés als
equipaments des dels aparcaments

Manual Europarc 20

Grau de perillositat de les possibles situacions de risc en els
accessos als equipaments

Manual Europarc 21

Percentatge d'equipaments
discapacitades

accessibles

a

persones

Percentatge de serveis (informació, interpretació i educació
Manual Europarc 22 ambiental) de cada equipament accessibles a persones
discapacitades
Manual Europarc 23

Adaptació de l'audiovisual per a persones amb visió o audició
reduïdes

Manual Europarc 24

Nombre i llistat d'idiomes en els que s'ofereix la informació i la
senyalització dels equipaments
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Observacions als indicadors proposats:
-

Manual Europarc 12: les tipologies d’equipaments haurien de ser les que s’han
utilitzat en aquest PUP: equipaments d’acollida i lleure, equipaments d’informació,
equipaments culturals, d’educació ambiental i d’interpretació.

-

Manual Europarc 13: el terme “centro de visitantes” utilitzat pel manual s’entén
que correspon a la categoria centres d’informació i interpretació d’aquest PUP.
S’obté un valor per a cada equipament.

-

Manual Europarc 16, 28, 29, 30, 37, 38: el terme “centro de visitantes” utilitzat pel
manual s’entén que correspon a la categoria centres d’informació i interpretació
d’aquest PUP.

-

Manual Europarc 17, 27: el terme “sendero interpretativo” utilitzat pel manual
s’entén que correspon a la categoria d’itineraris autoguiats.

-

Manual Europarc 39: atès que l’indicador s’utiliza en el subprograma 2.2, caldria
calcular-lo per a itineraris senyalitzats.
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Indicadors de senyalització

Atès que la senyalització és un element transversal que dóna suport a diversos programes,
part dels indicadors que permeten fer-ne el seguiment i avaluació estan associats a d’altres
programes tals com el 2.2 (itineraris senyalitzats) i 2.6 (accessibilitat dels dels equipaments i
serveis). Es proposa indicador complementari.

3. Programa de senyalització
ICHN

5.3

Plafons informatius

ICHN

5.4

Itineraris i camins senyalitzats

Manual Europarc 24

Nombre i llistat d'idiomes en els que s'ofereix la informació i
la senyalització dels equipaments
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Indicadors d’informació i comunicació

Una part significativa dels indicadors destinats a fer seguiment i avaluació de la informació i
comunicació s’obtenen ja actualment mitjançant el càlcul dels indicadors del sistema de
qualitat. Malgrat això, alguns subprogrames requereixen indicadors propis que actualment
no s’estan obtenint.

4. Programa d'informació i comunicació
4.1. Informació
Sistema de Qualitat

Enquestes de satisfacció, en relació al personal
Consultes i atencions

4.2. Comunicació i promoció del Parc
Manual Europarc 35

Percentatge de visitants que recorden haver rebut diversos
tipus d'informació emesa per l'espai protegit

Evolució del coneixement que tenen els visitants i els
Manual Europarc 36 usuaris dels equipaments sobre conceptes naturalistes
referits a l'espai protegit i/o relacionats amb la conservació
4.4. Exposicions i audiovisuals
Sistema de Qualitat

Enquestes de satisfacció, en relació a l’equipament

ICHN

Publicacions de divulgació

4.5. Publicacions
5.10

Observacions als indicadors proposats:
-

Manual Europarc 36: caldrà definir els conceptes a incloure, que podrien variar
segons l’equipament; es recomana mantenir –entre altres- els ja utilitzats Parc
natural i Reserva de la Biosfera.
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Indicadors d’educació ambiental

El Programa d’educació ambiental i interpretació del patrimoni inclou diverses actuacions
relatives a programació, dins de les quals té una especial significació la redacció d’un
Programa d’educació ambiental. Els indicadors proposats intenten fer seguiment d’aquest
aspecte en concret.
5. Programa d'educació ambiental i interpretació del patrimoni
Manual Europarc 3

Existència d'un programa pedagògic per a les activitats
d'interpretació i educació ambiental

ICHN

(5.11 Activitats educatives)

D12. Programa de seguiment i avaluació: proposta d’indicadors
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Indicadors de voluntariat i estades en pràctiques

Actualment no s’efectua des del Parc seguiment relatiu a voluntariat. El fet que en el PUP
existeixi un programa específic dedicat a aquesta temàtica obliga a introduir els
corresponents indicadors de seguiment.
6. Programa de voluntariat i estades en pràctiques
ICHN

3.3

Participació de voluntariat

18
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Indicadors de participació

Dins el Programa de participació existeixen 4 actuacions que es proposa que s’englobin en
un Pla de Participació que haurà de disposar dels seus propis indicadors. Una de les
actuacions del Programa es refereix a un procediment operatiu i una instrucció de treball del
Sistema de Qualitat relatius als suggeriments, reclamacions i denúncies, mentre que les
restants es refereixen pròpiament a nous canals de participació. L’indicador que s’assigna
per avaluar el desenvolupament d’aquest programa es refereix pròpiament a aquestes, ja
que la primera queda vinculada als indicadors associats al programa 1.

7. Programa de participació
Existència de mecanismes de comunicació estables entre
els equipaments i les entitats, organitzacions i institucions
Manual Europarc 32
vinculades a la gestió de l'espai protegit, i tipologies
d'aquests mecanismes

D12. Programa de seguiment i avaluació: proposta d’indicadors
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Indicadors de desenvolupament econòmic

Entre les actuacions incloses en el Programa de desenvolupament socioeconòmic, es troba
la d’elaborar un programa per al desenvolupament socioeconòmic. Aquest programa haurà
de proposar els seus propis indicadors. L’indicador que es proposa com a específic del PUP
es relaciona directament amb les altres actuacions incloses en el Programa.

8. Programa de desenvolupament socioeconòmic
ICHN

6.21

Canvis en el nombre d’explotacions agràries

Observacions als indicadors proposats:
-

ICHN 6.21: l’indicador no es pot calcular anualment. La periodicitat de càlcul
dependrà de la disponibilitat de noves dades.

20
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Indicadors de prevenció i correcció d’impactes

D’acord amb el plantejament efectuat a la introducció d’aquest Annex D12, en el sentit
d’incorporar a l’informe d’avaluació dels indicadors, els resultats dels estudis del Programa
de seguiment de paràmetres ecològics del Parc que aportin informació sobre les àrees d’ús
públic intensiu i les àrees d’ús públic d’especial atenció, una part del seguiment associat al
Programa de prevenció i correcció d’impactes no es nodreix d’indicadors propis del PUP,
sinó dels que subministrin els treballs desenvolupats dins el Programa de seguiment
esmentat.
D’altra part, el mateix programa inclou actuacions que són per si mateixes estudis específics
de l’impacte de l’ús públic, o seguiment de les mesures adoptades per corregir-lo, centrats
en determinats àmbits del Parc.
En aquest sentit, la comprovació de la llista de verificació constitueix l’indicador fonamental.
Aquest i l’informe anual d’avaluació d’indicadors, són les dues eines bàsiques de seguiment i
avaluació.

9. Programa de prevenció i correcció d’impactes
Llista de verificació

D12. Programa de seguiment i avaluació: proposta d’indicadors
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Indicadors de seguretat

Els aspectes relatius a seguretat es troben associats al Sistema de Qualitat del Parc (amb
els seus propis indicadors relatius al tema) i a la pròpia normativa de prevenció de riscos.
En aquest sentit l’avaluació que s’efectua des del PUP és el seguiment de l’execució de les
actuacions que aquest preveu, i en aquest sentit, l’indicador utilitzat és la llista de verificació.
10. Programa de seguretat
Llista de verificació

22

1.11

Pla d’Ús Públic del Parc del Montseny

Indicadors de qualitat

El seguiment de totes les actuacions indicades al PUP en relació a la qualitat està contingut
dins el propi Sistema de Qualitat. Per tant, d’acord amb l’indicat a la introducció d’aquest
apartat, en el sentit d’incorporar els indicadors del Sistema de Qualitat com a una de les
peces de seguiment del PUP, no s’enuncien indicadors específics en el PUP.
L’avaluació que s’efectua des del PUP és el seguiment de l’execució de les actuacions que
aquest preveu i, en aquest sentit, l’indicador utilitzat és la llista de verificació.
11. Programa de qualitat
Llista de verificació

D12. Programa de seguiment i avaluació: proposta d’indicadors
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Indicadors de seguiment i avaluació

El Programa de seguiment i avaluació s’avalua mitjançant el seguiment de l’execució de les
actuacions que aquest preveu i, en aquest sentit, l’indicador utilitzat és la llista de verificació.
12. Programa de seguiment i avaluació
Llista de verificació

D12. Programa de seguiment i avaluació: proposta d’indicadors
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2. FITXES DELS INDICADORS
INDICADORS DEL SISTEMA DE QUALITAT EN LA GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS I
SERVEIS D’ÚS PÚBLIC (PARC DEL MONTSENY)

-

Incidències

-

Suggeriments

-

Disconformitats

-

Grau de compliment del Pla anual de Millora

-

Elaboració de plecs de condicions

-

Elaboració de convenis

-

Inspecció en equipaments

-

Enquestes de satisfacció, en relació a l’equipament

-

Ocupació d’equipaments

-

Operacions de neteja i manteniment d’itineraris

-

Enquestes de satisfacció, en relació a l’equipament

-

Enquestes de satisfacció, en relació al personal

-

Consultes i atencions

-

Enquestes de satisfacció, en relació a l’equipament

-

Formació

26
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INDICADORS DEL MANUAL EVALUACIÓN DEL PAPEL QUE CUMPLEN LOS
EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
(EUROPARC-ESPAÑA)

D12. Programa de seguiment i avaluació: proposta d’indicadors
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INDICADORS DEL SISTEMA DE MESURA DE RESULTATS. (TRANS)

-

Número de visitants
Objectiu: mesura anual del nombre de visitants que passen pels diferents tipus
d’equipaments i que en treuen profit:
Possibles indicadors:
1. Nombre de visitants als centres i punts d’informació que demanen algun tipus
d’informació.
2. Nombre de vehicles aparcats (comptatges periòdics)
Observacions: es pretén mesurar el rendiment de l’equipament, i es pot fer de
diferents maneres. Caldrà fer atenció als diferents tipus d’equipaments.

-

Valoració de l’usuari
Objectiu: copsar el nivell de satisfacció de l’usuari per cada tipus d’equipamentIndicador: Es proposa una mesura senzilla i sintètica entre 1 (valoració molt
negativa) fins a 5 (valoració molt positiva)
Observacions: Ateses les possibles dificultats per obtenir la valoració de l’usuari
en tots els tipus d’equipaments, cal cercar fórmules adients de recollida de la
seva opinió..
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INDICADORS DE L’AVALUACIÓ DEL SISTEMA D’ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE
CATALUNYA (ICHN)

1.21 Visites rebudes
Descripció

Nombre de visites rebudes anualment per l’ENP.

Tipus

Context.

Sistema de càlcul

Visites/ha/any.

Font de les dades

Òrgan gestor de l’ENP, concessionaris i població local.
S’utilitzaran les dades que faciliti l’òrgan gestor de l’ENP o
qualsevol altra institució que en disposi, tot i que, quan existeixen,

Protocol de presa
de mesures

es sol tractar d’estimacions elaborades a partir de mètodes
estadístics de caràcter aproximatiu.
Quan aquestes dades manquin es podran utilitzar estimacions de
la

població

local,

si

una

vegada

contrastades,

resulten

concordants.
Tendència

Caldrà definir-la per a cada ENP en funció dels seus objectius de

desitjada

conservació.

D12. Programa de seguiment i avaluació: proposta d’indicadors

5.3 Plafons informatius
Descripció

Es tracta de valorar la densitat de plafons informatius presents a
l’espai natural protegit.

Tipus

Activitats i serveis.

Sistema de càlcul

L’indicador s’expressa en unitats/1000 ha.

Font de les dades

Òrgan gestor de l’ENP.
Es comptabilitzaran tots els plafons informatius de què disposa
l’ENP, sigui a l’interior, a l’entrada o a la seva perifèria immediata.
S’inclouran tant els que són permanents com els que són

Protocol de presa transportables.
de mesures

Es consideraran plafons informatius tots aquells que es trobin
situats a l’aire lliure, i que donin informació sobre els valors, les
característiques i/o normes de l’ENP en el qual es troben situats o
que es troben a la seva vora.
Que augmenti en els ENP que reben més visitants, llevat que ja

Tendència

sigui molt alta, tret dels parcs nacional i reserves naturals, on

desitjada

hauria de ser baixa, i les reserves integrals on hauria de ser
inexistent.
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5.4 Itineraris i camins senyalitzats
Descripció

Es valorarà la densitat de la xarxa d’itineraris i camins de l’ENP
que són degudament senyalitzats.

Tipus

Activitats i serveis.

Sistema de càlcul

L’indicador s’expressa en km/1000 ha.
Òrgan gestor del ENP, associacions locals, Senders de

Font de les dades

Catalunya, centres excursionistes, agrupacions de defensa
forestal, escoles de natura, etc.
Es calcularà la longitud planimètrica de tots els itineraris i camins
degudament

senyalitzats

(itineraris

de

natura,

camins

excursionistes, senders de llarg i petit recorregut, camins
ramaders, itineraris de bicicleta, etc.), amb independència de que
ho hagin estat per l’òrgan gestor o per altres entitats.
Protocol de presa
de mesures

Es consideraran itineraris o camins degudament senyalitzats,
aquells que comptin amb marques sobre el terreny (fites, rètols,
plaques, senyals de pintura, etc.) per indicar per on discorre el
seu traçat i que en alguna guia, fulletó, plafó o mapa s’indiqui el
seu traçat complet i es facilitin altres dades complementàries
d’interès, com és ara el temps, els elements d’interès natural o
cultural, els accessos amb transport públic, etc.

Tendència

Es determinarà en cada ENP, segons els objectius de protecció,

desitjada

o en cada figura de protecció quan n’hi hagi més d’una a l’ENP

D12. Programa de seguiment i avaluació: proposta d’indicadors

3.11 Accés motoritzat
Descripció

Es valoraran les diferents possibilitats d’accés amb vehicle privat i
amb transport públic a l’ENP.

Tipus
Sistema de càlcul

Mitjans.
S’estableix una escala ordinal de quatre graus: alt, mig, baix o
inexistent.

Font de les dades

Transports públics de Catalunya <http://sitrans.seker.es>, òrgan
gestor de l’ENP, ajuntaments inclosos a l’ENP.
Es considerarà que l’accés amb vehicle privat és:
-

alt, quan hi ha més d’un accés per carretera asfaltada inclosa
a la xarxa de carreteres per cada 1000 ha,

-

mig, quan el nombre d’accessos per carretera sigui menor de
la xifra anterior.

-

baix, quan solament s’hi pot accedir per pistes forestals
transitables per vehicles tipus turisme, i

-

inexistent, quan no s’hi pot accedir amb vehicle tipus turisme
per cap carretera o pista.

En el cas de carreteres o pistes que travessin l’ENP, es
comptabilitzarà com a dos accessos. No es valoraran les
Protocol de presa possibilitats d’accés a peu. Els espais marins tindran el major
de mesures
grau d’accés.
Es considerarà que l’accés amb transport públic a un ENP és:
-

alt, quan s’hi pot accedir cada dia de la setmana per més d’un
punt i en diversos horaris,

-

mig, quan s’hi pot accedir cada dia de la setmana per un sol
punt i només un o dos cops al dia, o quan s’hi pot accedir
només els dies festius però per més d’un punt i en diversos
horaris,

-

baix, en la resta de supòsits en que s’hi pugui accedir amb
transport públic, i

-

inexistent, quan no és possible accedir-hi amb transport
públic.

Tendència

Que s’incrementi el nombre d’espais als que s’hi pot accedir amb

desitjada

transport públic.
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5.10 Publicacions de divulgació
Es vol determinar el nombre de publicacions de divulgació sobre
Descripció

l’ENP que han estat editades o subvencionades pel seu òrgan
gestor.

Tipus

Activitats i serveis.

Sistema de càlcul

Nombre de publicacions de divulgació per any.

Font de les dades

Òrgan gestor de l’ENP.
Es comptabilitzaran totes les publicacions que hagin estat
promogudes, editades o subvencionades per l’òrgan gestor de
l’ENP, o editades per altri amb la participació de l’òrgan gestor,
d’ençà la declaració de l’ENP.

Protocol de presa
de mesures

No es tindran en compte les publicacions que hagin pogut
publicar altres organismes o entitats al marge de l’òrgan gestor de
l’ENP.
S’entén per publicació de divulgació aquella que va adreçada al
públic en general. Comprèn, entre altres, guies, mapes, díptics i
tríptics, itineraris, cartells, etc.
Es partirà de les dades que faciliti l’òrgan gestor.

Tendència

Es determinarà en cada ENP segons els seus objectius de

desitjada

conservació.

D12. Programa de seguiment i avaluació: proposta d’indicadors

51

5.12 Activitats educatives
Descripció

Es tracta de valorar les activitats educatives que es duen a terme
en l’ENP.

Tipus

Activitats i serveis.
Escala ordinal de cinc graus basada en tres factors: l’existència
d’activitats educatives, l’existència d’una estratègia educativa
formal i l’aplicació d’un sistema de seguiment i avaluació.
En base al sistema de puntuació que s’exposa, les activitats
educatives es valoraran com a:

Sistema de càlcul

Molt desenvolupades, més de 25 punts,
Bastant desenvolupades, de 15-24 punts,
Poc desenvolupades, de 5-14 punts,
Esporàdiques, menys de 5 punts, o
Inexistents, 0 punts.

Font de les dades

Òrgan gestor o administració responsable, concessionaris i/o
entitats d’educació ambiental locals.
Es tracta de determinar si en l’ENP existeixen activitats
educatives destinades a

la població escolar local, la població

local adulta, els professionals locals, la població escolar forana i
els visitants adults.
Es tindran en consideració totes

les activitats educatives que

estan formalment programades, amb independència que qui en
sigui

responsable

(òrgan

gestor,

concessionari,

camp

Protocol de presa d’aprenentatge, ONG privada, etc.), i de les condicions en que
de mesures

sigui oferta.
S’atorgarà un punt si existeixen activitats educatives destinades
a:
La població escolar local, 1 punt,
La població local adulta, 1 punt,
Els professionals locals, 1 punt,
La població escolar forània, 1 punt, i
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Els visitants adults, 1 punt.
Si les activitats educatives destinades a la població escolar
s’ofereixen al llarg de tot el curs escolar, es comptabilitzaran dos
punts. Si, a més, s’ofereixen en períodes de vacances, es
comptabilitzaran tres punts.
Si l’ENP disposa d’una estratègia educativa, amb objectius
definits, que incloguin els continguts bàsics que han de
transmetre les activitats educatives, el resultat de la suma
precedent es multiplica per dos.
Si l’ENP disposa d’un sistema de seguiment i avaluació dels seus
programes educatius i incorpora regularment els seus resultats en
la programació, el resultat de la suma precedent es multiplica per
dos.
Tendència

Segons els objectius de l’ENP. En general, que augmenti fins el

desitjada

nivell que els gestors considerin òptim.

D12. Programa de seguiment i avaluació: proposta d’indicadors
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6.21 Canvis en el nombre d’explotacions agràries
Es vol valorar com ha canviat el nombre d’explotacions agràries
Descripció

de l’ENP, en conjunt i desglossat per sectors, des de la seva
declaració fins a l’actualitat.

Tipus
Sistema de càlcul

Resultats.
S’estableix una escala ordinal de cinc graus, que va des de fort
augment fins a forta reducció.
Censos Agraris de 1982, 1989 i 1996 (Departament d’Agricultura,
Ramaderia

Font de dades

i

Pesca.

Institut

d’Estadística

de

Catalunya:

<www.idescat.es> (base de dades de municipis i comarques)
<estadístiques

econòmiques>

<cens

agrari>

O bé, si existeix, el cens agrari propi de l’ENP.
Caldrà obtenir les dades dels censos agraris que s’acostin més a
l’any inicial i l’actual, i comparar la magnitud del canvi del nombre
d’explotacions agràries
Es considerarà que el nombre d’explotacions agràries ha
experimentat un:
-

Fort augment, quan s’hagi incrementat més del 20 %,

-

Augment, quan s’hagi incrementat entre el 10 i el 20 %,

Protocol de presa de mesures

Es manté estable, quan estigui comprès entre el 10 %
d’increment i el 10 % de disminució.

-

Reducció, quan hagi minvat entre el 10 i el 20 %, i

-

Forta reducció, quan hagi minvat més del 20 %

Es consideraran municipis de l’ENP aquells que tinguin més del
75 % de la seva superfície dins de l’àmbit de l’ENP.
Es compararà l’evolució del nombre d’explotacions agràries que
s’ha donat per a cadascun dels tres grups següents: terres
llaurades, pastures permanents i terreny forestal.
Tendència

S’haurà de definir per a cada ENP, o figura de protecció, segons

desitjada

quins siguin els seus objectius.

