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TAULA RESUM DE LES ACTUACIONS DELS PROGRAMES

La següent taula resumeix de manera conjunta la programació del PUP d’acord amb el
calendari estimat d’execució de cada actuació.
Els anys que apareixen a la taula són els de vigència del PUP, i coincideixen amb els anys
programats en el Pla d’actuacions del Pla especial de protecció del Parc del Montseny.
Passats els 6 primers anys, l’any 2013 es preveu realitzar una avaluació del PUP i
determinar si es prorroga la seva vigència per un període de 6 anys més (indicat a la taula
com a 2a etapa) o bé si es procedeix a revisar el Pla.
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Programes i

3

Actuacions

Subprogrames
1. Gestió i direcció
1.1. Àmbit de l'administració
gestora: estructura
organitzativa

1101 Designació d'un responsable del PUP.
1102 Programació de les activitats del PUP.
1103 Avaluació anual del PUP.
1104 Avaluació i revisió del PUP.
1105 Ampliació dels recursos humans dedicats a l'ús públic del Parc.
1106 Millora de les condicions laborals dels informadors.
1107 Increment del pressupost per a la gestió de l’ús públic.
1108 Dinamització del funcionament del Comitè de Qualitat.
1109 Implantació de l’aplicatiu de gestió de les consultes i atencions als equipaments de gestió indirecta
1110 Implantació de l’aplicatiu de comercialització i reserves.

1.2. Relacions amb la
iniciativa privada: regulació i
cooperació

1201 Base de dades de les activitats privades d'ús públic i turístic.
1202 Comunicació directa amb el sector privat.
1203 Jornades informatives amb els agents privats.
1204 Promoció de la interlocució amb representants de les associacions del sector privat.
1205 Implantació de la Carta Europea del Turisme Sostenible en l’àmbit del Parc.
1206 Manteniment dels ajuts per a l’adequació i millora dels establiments i activitats privades d’ús públic
i turístic.

1.3. Equipaments
d’administració

1301 Trasllat de l’oficina del Parc a l’equipament de la Masia Mariona (Can Patxot) a Mosqueroles.
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Programes i

Actuacions

Subprogrames
1.4. Formació
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1401 Aplicació del procediment operatiu 0104 del Sistema de Qualitat relatiu a la formació del personal
dels equipaments i serveis d'ús públic.
1402 Elaboració i aplicació del Pla anual de formació del Parc del Montseny.
1403 Formació al sector privat.

Programes i

Actuacions

Subprogrames
2. Acollida
2.1 Equipaments i serveis

2101 Adequació a la normativa actual dels equipaments que no ho estan.

d’ús públic
2102 Increment dels equipaments d'informació i interpretació a la zona preferent d'ús públic.
2103 Concessió administrativa i posada en funcionament de Vallforners.
2104 Concessió administrativa i posada en funcionament del Polell - Mas Joan
2105 Nou punt d’informació i àrea d’esplai de Tagamanent.
2106 Nou punt d’informació a l’estació de Gualba.
2107 Nou punt d’informació per a la regulació de l’accés a l’Àrea d’ús públic intensiu de Coll Castellar.
2108 Habilitació d'una estructura d'informació i aixopluc per als informadors a la Plana Amagada.
2109 Gestió de punts interactius d’informació.
2110 Disseny i instal·lació de senyalització informativa i interpretativa a les àrees d'ús públic intensiu de
Coll de Bordoriol i l'Erola.
2111 Nou centre d’informació de la Rectoria de Riells.
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Actuacions

Subprogrames

2112 Nou centre d’informació a Gualba a la nova seu de l’Ajuntament (Can Figueras)
2113 Reconversió de l’oficina del Parc de Fontmartina en centre per a la recerca.
2114 Reconversió de l’Alberg per a la recerca el Puig en alberg d’excursionistes.
2115 Increment de l’oferta d’àrees d’esplai a la zona preferent d'ús públic.
2116 Adequació d'una àrea d’esbarjo a la font de La Traüna, vinculada a l'equipament.
2117 Instal·lació d'una àrea lleugera de pícnic a Vallforners.
2118 Remodelació de l’espai expositiu de la Rectoria del Brull.
2119 Arranjament de l’entorn de la Rectoria del Brull.
2120 Remodelació dels interiors de Can Casades.
2121 Gestió de l’ús públic del jaciment del turó de Montgrós
2122 Incorporació a l’oferta d'ús públic del Parc etnològic del conjunt monumental del turó del
Tagamanent.
2123 Redacció i implementació del Pla Director del Castell de Montsoriu en conveni amb el Patronat del
Castell.
2124 Projecte d'interpretació i ordenació de l'ús públic del Castell de Montsoriu.
2125 Projecte d'interpretació i ordenació de l'ús públic del Castell de Montclús.
2126 Adequació i interpretació per a l'ús públic de l'església d'Aiguafreda de Dalt.
2127 Incorporació d'elements d'arqueologia industrial a l'oferta d'ús públic.
2128 Incorporació d'elements d'interès cultural existents en la zona preferent d'ús públic a l'oferta d'ús
públic.
2129 Disseny i instal·lació de miradors interpretatius.
2130 Adequació dels aparcaments en les àrees d'ús públic intensiu i d'ús públic d'especial atenció.
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Programes i

Actuacions

Subprogrames

2131 Dinamització dels equipaments del poble del Montseny.
2132 Potenciació de l'oferta d'ús públic a la Costa del Montseny.
2133 Intervenció integral d'ordenació de l'àrea d'ús públic d'especial atenció de la Vall de Santa Fe.
2134 Establiment de convenis amb els ajuntaments i altres entitats i particulars per a la gestió conjunta
de serveis i equipaments.
2135 Convenis amb el sector privat per a noves ofertes d'ús públic.
2136 Millora de la coordinació dels equipaments d’ús públic, entre ells i amb el Parc.
2.2 Itineraris senyalitzats i

2201 Elaboració del Pla d'itineraris del Parc.

recomanats
2202 Increment de l'oferta d'itineraris guiats.
2203 Oferta d'itineraris adaptats per usuaris amb mobilitat reduïda.
2204 Increment de l'oferta d'itineraris senyalitzats interpretatius a la zona preferent d'ús públic.
2205 Increment de l'oferta d'itineraris interpretatius autoguiats de curta durada.
2206 Millora dels itineraris a l'àrea d'ús públic d'especial atenció de Collformic.
2207 Senyalització dels itineraris.
2208 Edició de fulletons i guia d'itineraris senyalitzats.
2.3. Transport públic

2301 Estudi de viabilitat d'alternatives de transport públic col·lectiu per accedir al Parc.
2302 Potenciació i difusió del servei de transport col·lectiu rural a la pista de la Pedralba.
2303 Establiment de fórmules de col·laboració amb operadors privats i altres administracions per al
transport públic.
2304 Dinamització de la línia de transport Sant Celoni -Santa Fe.
2305 Estudi i implantació de la línia de transport El Brull - Collformic.
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Actuacions

Subprogrames

2306 Implantació de la línia de transport Viladrau - Sant Marçal.
2307 Estudi de les opcions existents d'un transport públic de tipus turístic a la pista de la Calma.
2308 Oferta de visites tutoritzades en transport col·lectiu.
2309 Arranjament d'una parada de transport col·lectiu a Collformic.
2.4. Neteja i manteniment

2401 Aplicació dels requeriments de neteja i manteniment establerts pel Sistema de qualitat.
2402 Inventari de mobiliari exterior.

2.5. Gestió ambiental dels

2501 Aplicació de bones pràctiques ambientals als equipaments.

equipaments i serveis:
Catàleg de bones pràctiques
2502 Seguiment del consum d'aigua i electricitat dels equipaments.
2503 Càlcul anual dels indicadors bàsics de gestió ambiental.
2504 Difusió del manual de bones pràctiques.
2505 Implantació d'un sistema de gestió ambiental dels equipaments i serveis públics.
2.6. Accessibilitat dels

2601 Diagnosi i pla d'acció en relació amb l’accessibilitat als equipaments i serveis.

equipaments i serveis
2602 Implantació d'itineraris adaptats per a usuaris amb mobilitat i visió reduïdes.
2603 Promoció d'una oferta diferenciada d'ús públic per a grups especials.
2604 Adequació dels aparcaments.
2605 Millora de l'accessibilitat a l’Àrea d’esplai de les Feixes del Vilar.
2606 Adequació dels accessos a Santa Fe.
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Actuacions

Subprogrames
3. Senyalització
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3001 Manteniment, millora i renovació de la senyalització.
3002 Senyalització d'itineraris.
3003 Senyalització de les dotacions i dels equipaments i serveis d'ús públic del Parc.
3004 Instal·lació de senyalització a tots els aparcaments.
3005 Senyalització informativa i normativa a la zona d'ús públic restringit.
3006 Inventari de la senyalització.

Programes i

Actuacions

Subprogrames
4. Informació i comunicació
4.1. Informació

4101 Manteniment del dispositiu d'informació personalitzada.
4102 Millora de la coordinació i la comunicació entre tot el personal d’informació i d’atenció al públic i els
guardes del Parc.
4103 Revisió anual del "Pla d'informació".
4104 Revisió de la distribució dels informadors.
4105 Disponibilitat de material d'informació.
4106 Actualització periòdica dels continguts dels punts d'informació interactius.
4107 Extensió de la informació del Parc als equipaments privats i establiments turístics.
4108 Increment de la incidència dels informadors en la visita dels usuaris.

4.2. Comunicació i promoció
del Parc

4201 Creació d'eines de comunicació directa amb la població local del Parc i el seu entorn.
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Actuacions

Subprogrames

4202 Difusió de l'oferta d'ús públic existent en la zona preferent d'ús públic.
4203 Difusió dels equipaments i activitats d'educació ambiental.
4204 Difusió del Pla d'itineraris.
4205 Promoció i difusió del transport públic existent per a accedir al Parc.
4206 Difusió dels conceptes de Parc Natural i de Reserva de la biosfera.
4207 Revisió, actualització i dinamització de la web del Parc.
4208 Dissenyar i comercialitzar elements de marxandatge del Parc.
4.3. Exposicions i

4301 Instal·lació d'un espai expositiu bàsic en tots els equipaments.

audiovisuals
4302 Revisió i actualització de les exposicions permanents.
4303 Realització de la nova exposició permanent del Casal de Cultura del Montseny.
4304 Realització d’exposicions itinerants.
4305 Increment de l'oferta d'exposicions permanents i temporals.
4306 Oferta d'exposicions aptes per al col·lectiu d'invidents.
4307 Oferta de visites guiades a les exposicions.
4308 Digitalització del audiovisuals.
4309 Oferta d'audiovisuals als equipaments de la zona preferent d'ús públic.
4310 Ampliació dels idiomes en les exposicions i els audiovisuals.
4311 Elaborar una col·lecció de reportatges audiovisuals.
4.4. Publicacions

4401 Revisió de totes les publicacions de divulgació del Parc.
4402 Edició d'un fulletó informatiu de cadascun dels elements de patrimoni incorporats a l'oferta d'ús
públic.
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4403 Edició de fulletons dels itineraris senyalitzats.
4404 Edició del material bàsic d'informació del Parc en braille.
4405 Edició de publicacions monogràfiques divulgatives

Programes i

Actuacions

Subprogrames
5. Educació ambiental i

5001 Aplicació de la norma i procediments del Sistema de Qualitat en relació amb l'Educació ambiental i

interpret. del patrimoni

la interpretació del Patrimoni.
5002 Elaboració del Programa d'educació ambiental i interpretació del patrimoni del Parc del Montseny.
5003 Desenvolupament del Programa "Viu el parc" a les escoles del parc i incorporació del mateix al
Sistema de qualitat.
5004 Desenvolupament del Programa "Coneguem els nostres parcs" pels escolars de la província.
5005 Subvencions a escoles per la utilització de dotacions i programes pedagògics del Parc.
5006 Subvencions a escoles per a intercanvis d'escolars amb centres educatius de l'àmbit del Parc de
Cévennes.
5007 Implantació del Programa d'Educació Ambiental "El Montseny a l'escola".
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6. Voluntariat i estades en
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6001 Programació de les tasques de voluntariat i estades en pràctiques.

pràctiques
6002 Priorització de les iniciatives de voluntariat o estades en pràctica ofertades pel Parc.
6003 Oferta anual d'actuacions de voluntariat pel Cercle d'Amics dels Parcs Naturals.
6004 Aplicació del Sistema de Qualitat en relació amb l'acollida d'estades en pràctiques.
6005. Potenciació dels camps de treball.

Programes i
Subprogrames
7. Participació

Actuacions
7001 Disseny i posada en funcionament d'una web de participació.
7002 Jornada de presentació i reflexió en relació amb les activitats d'ús públic realitzades al Parc.
7003 Gestió dels suggeriments, reclamacions i denúncies
7004 Definir, concretar i dinamitzar un òrgan de participació en la gestió del Parc.
7005 Disseny i aplicació d’un Pla de participació

Programes i
Subprogrames
8. Desenvolupament

Actuacions
8001 Elaboració del Pla per al desenvolupament socioeconòmic.

socioeconòmic
8002 Interpretació i valorització del sector primari.
8003 Implantació del programa "el Parc a Taula".
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Subprogrames
9. Prevenció i correcció
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9001 Aplicació del seguiment de l'impacte de l'ús públic en la gestió.

d'impactes
9002 Increment de la vigilància en les zones amb major risc d'impacte derivat de l'ús públic.
9003 Avaluació dels efectes de la regulació de l'ús públic al Turó de l'Home - Puig Sesolles,
9004 Estudi i seguiment de l'impacte de les activitats de recol·lecció.
9005 Estudi i seguiment de l'impacte de les activitats puntuals massives d'ús públic.
9006 Estudi - proposta de regulació de la circulació motoritzada al camí Tagamanent- Collformic a través
de la Calma.
9007 Regulació de l'accés motoritzat al medi natural i en situacions específiques.
9008 Control de l’estacionament de vehicles fora dels aparcaments habilitats.
9009 Restauració de les zones afectades per la freqüentació.

Programes i
Subprogrames
10. Seguretat

Actuacions
10001 Aplicació del Sistema de Qualitat en relació amb la seguretat.
10002 Elements de senyalització per garantir la seguretat.
10003 Formació del personal en relació amb la seguretat.
10004 Elaboració i aprovació dels plans d’evacuació i emergència de tots els equipaments del Parc.
10005 Elaboració d'un curs sobre actuació en cas d'incendi forestal.
10006 Desenvolupament d'un protocol d'actuació davant situacions de risc i emergències
10007 Instal·lació d’elements de protecció en zones de risc de caigudes.
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11. Qualitat
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11001 Desenvolupament i aplicació del Sistema de qualitat en la gestió dels equipaments i serveis d’ús
públic.
11002 Agilització de la resolució dels suggeriments dels usuaris del Parc.
11003 Realització de les inspeccions anuals a tots els equipaments.

Programes i
Subprogrames
11. Seguiment i avaluació

Actuacions
12.1 Càlcul dels indicadors de seguiment i avaluació
12.2 Informe anual d’avaluació dels indicadors
12.3 Estudi metodològic per al càlcul de la freqüentació

