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1. GARANTIA DE L’OPERATIVITAT DEL PLA
El document de Viabilitat econòmica i financera del Pla especial de protecció del medi físic i
del paisatge del Parc del Montseny (OTPAT, 2007) estableix que la Diputació de Barcelona i
la Diputació de Girona hauran d’assignar els recursos econòmics necessaris per fer front a
l’execució en general dels objectius del nou Pla especial i en particular dels plans que el
desenvolupen, un dels quals és el Pla d’ús públic.
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1.1

Pla d’Ús Públic del Parc del Montseny

Finançament

El document anteriorment esmentat destaca que les dues diputacions han anat gestionant el
Parc els darrers trenta anys, consolidant un estructura organitzativa i pressupostaria que ha
permès assolir amb un alt grau de compliment els objectius de gestió i inversió que es varen
proposar, i que els recursos econòmics que ordinàriament hi destinen les diputacions de
Barcelona i de Girona, sens perjudici dels procedents d’altres fonts, poden garantir el
desenvolupament del Pla. Cal fer notar que el pressupost ordinari del Parc del Montseny
equival a una despesa de 135 €/ha, el doble de la mitjana dels pressupostos dels parcs de
l’estat espanyol (segons dades de l’Anuari d’EUROPARC–España).
Així doncs, tenint en compte les infraestructures i dotacions existents actualment al Parc, els
terrenys de titularitat pública i els recursos econòmics que hi destinen la Diputació de
Barcelona i la Diputació Girona, l’esmentat document assegura que les disponibilitats
econòmiques i financeres s’ajusten plenament a les necessitats derivades de les propostes
del Pla especial.
Cal destacar que aproximadament un 30% de les actuacions que estableix el PUP ja s’estan
duent a terme i que ja compten amb recursos pressupostaris necessaris per poder
desenvolupar-les parcialment.
Així mateix, un 40% de les actuacions ja estan contemplades en el Pla d’actuacions del Pla
especial i, per tant, la seva viabilitat econòmica i financera ja ha estat demostrada.
Un altre percentatge de les actuacions del PUP coincideix amb actuacions que
probablement s’inclouran en el Pla de Gestió Integral del Parc, quan aquest es redacti i, per
tant, també estaran contemplades en la provisió de recursos d’aquest.

C6. Garantia de l’operativitat del pla i revisió del Pla d’Ús Públic

1.2

3

Optimització de recursos econòmics i humans

De l'aplicació d’indicadors proposats per EUROPARC-España per avaluar la suficiència de
recursos humans per a la gestió de l’ús públic al Parc (TALP 2005), ateses les dimensions
del Parc caldria augmentar la dedicació del tècnic d’ús públic que no treballa exclusivament
pel Parc del Montseny, o avaluar la possibilitat d’incrementar el personal.
Durant l’elaboració del PUP s’ha fet palesa aquesta insuficiència de recursos humans del
Parc per a la gestió de l’ús públic, a la qual es preveu fer front, a través del propi Pla,
mitjançant el Programa de gestió i direcció i el Subprograma de l’Àmbit de l'administració
gestora: estructura organitzativa, l’objectiu del qual és precisament el de dotar el Parc dels
recursos, l’estructura organitzativa i les pautes de gestió necessaris per a la implantació i
seguiment del PUP.
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2. MECANISMES DE REORIENTACIÓ DELS PROGRAMES
D’acord amb el plantejament proposat per EUROPARC en el manual Diseño de planes de
seguimiento en espacios naturales protegidos (EUROPARC-España 2005a), la gestió de l’ús
públic del Parc pot entendre’s com un cicle de gestió en el qual:
-

Es realitza una diagnosi i s’obté un diagnòstic que permet plantejar uns objectius
concrets.

-

Es dissenyen i es programen les actuacions per assolir els objectius plantejats.

-

S’apliquen les actuacions.

-

La realitat del Parc en relació a l’ús públic canvia.

-

Es realitza un seguiment continuat de totes les fases, especialment de l’evolució
del Parc en relació amb l’ús públic, per tal de poder modificar, si escau, el
diagnòstic, els objectius del PUP o les actuacions.

Aquest es el model que es planteja com a mecanisme de reorientació dels programes i que
l’aplicació del Programa de seguiment, tal com ha estat plantejat, permet dur a terme.
La Figura C6. 2.1 mostra esquemàticament el procés.

Diagnòstic

Evolució

SEGUIMENT

Objectius del
PUP

Programes /
actuacions
Figura C6. 2.1 Cicle de la planificació de l’ús públic.
Font: Adaptació d’EUROPARC-España 2005a.
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3. PROCEDIMENT DE LA REVISIÓ DEL PLA
D’acord amb el plantejament que s’ha establert per al seguiment del PUP es preveu poder
realitzar un ajust o reorientació dels programes en continu mitjançant l’aplicació del
Programa de seguiment i avaluació.
Passats els 6 anys de vigència del PUP es realitzarà una avaluació del grau de compliment,
de l'assoliment dels objectius i del valor dels indicadors (actuació 1.1.4 del Programa de
gestió i direcció del PUP) i es decidirà si es procedeix a la revisió del Pla o bé si es prorroga
la seva vigència 6 anys més, passats els quals caldrà revisar-lo forçosament.

